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PÄÄKIRJOITUS 

Kirjoittaja on kunnanjohtaja Outi Mäkelä.

Koronavuosi 
on vahvista-
nut ilmiötä!

Vielä pari vuotta sitten tutkijat ennus-
tivat Nurmijärvi-ilmiön kadonneen. 
Koronavuosi pisti muuttoliikkeen pai-
nopisteet uusiksi, kun monet pohtivat, 
millaisen kodin oikeasti haluavat. Näin 
Nurmijärvi-ilmiö nousi jälleen pinnalle 
positiivisessa mielessä, ja muuttoliike ke-
hyskuntiin vauhdittui koronarajoitusten 
ja lisääntyneen etätyön myötä. 

Vuonna 2020 Nurmijärven asukasluku 
kasvoi 1,6 prosenttia. Asuntoja valmistui 
484 ja vanhojen asuntojen kauppa kävi 
kuumana. Lanseerasimme myös Nurmi-
järvi-barometrin, joka tarjoaa kuukausit-
tain tietoa väestökehityksestä. Nurmijär-
vi-barometriin voi tutustua sivulla 4. 

Vaikka koronavuosi on ollut monelta 
osin pysähtyneisyyden aikaa, Nurmijär-
vellä rattaat ovat osittain pyörineet jopa 
entistä vauhdikkaammin. Palveluverk-
kotyö valmistui alkuvuodesta, talouden 
tasapainottamista ohjaavan NUUKAn 
toimenpidesuunnitelma hyväksyttiin, il-
mastotyössä on edistytty (s.29), yksityis-
teiden osalta on edetty uudenmalliseen 
avustustenhakuun (s.30). Kaavoituksessa 
ja rakentamisessa on tapahtunut paljon, 
mihin voi tutustua vuoden 2021 kaavoi-
tuskatsauksessa (s.13-23) sekä jatkossa 
Näin Nurmijärvi rakentuu -blogissa 
(s.28 ). Esimerkiksi Vanhan Klaukan 
(s.27) ensimmäiset tontit ovat tulossa pi-
an hakuun, Klaukkalan kehätie (s.32) 
otettiin liikenteelle sekä Metsolan päivä-
koti (s.24) avattiin käyttöön. 

Kannustan osallistumaan viestinnän 
kehittämiseen, kun kotisivuistamme ke-
rätään parhaillaan käyttäjäkokemuksia 
(s.4).

Vuoden ensimmäinen Nurmijärvi-leh-
ti katsoo luottavaisesti tulevaisuuteen ja 
houkuttelee pysymään vireänä. Rajoi-
tusten tehtävä on turvata meitä tänäkin 
keväänä, mutta ei kuitenkaan pysäyt-
tää aktiivisuuttamme. Tapahtumat ja 
kokoukset järjestetään edelleen pää-
sääntöisesti etänä, mutta esimerkiksi 
perinteiset siivoustalkoot (s.28) ovat mu-
kava livetapahtuma, jonka voi toteuttaa 
riskittömästikin. 

Toki kaipaamme jokainen lähikontaktia 
ihmisten kanssa. Korona-aika kasvattaa 
yksinäisyyttä, joka on eräänlainen uu-
si kansantautimme. Tunnetta ei kanna-
ta häpeillä, vaan kannustan hakemaan 
tukea tilanteeseen (s. 34-35). On hyvä 
muistaa, että tänä keväänä jokainen jaet-
tu hymy, keskustelu, postikortti ja vi-
deopuhelu on merkityksellinen. Se voi 
kantaa pahimman alhon yli – ja takuu-
varmasti piristää jokaista! 

Ja onhan keväällä luvassa myös säpinää 
kuntavaalien muodossa. Seuraava Nur-
mijärvi-lehti keskittyykin vaaleihin ja 
siinä tullaan mm. esittelemään ehdolle 
asettuneet kuvien kera. 

Iloa, aurinkoa ja positiivista energiaa!
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Osallistu kunnan kotisivujen kehittämiseen

Vuonna 2020 Nurmijärven asukaslu-
ku kasvoi 674 uudella asukkaalla. Tämä 
tarkoittaa 1,6 prosentin väestönkasvua. 
Osaltaan kasvua siivitti runsas asun-
torakentaminen, sillä vuoden aika-
na Nurmijärvelle valmistui 484 uutta 
kotia. Myös vanhassa asuntokannassa, 
erityisesti omakotitaloissa, kauppa kävi 
kuumana.  

”Vastaavanlaista kasvuvauhtia koettiin 
viimeksi 2000-luvulla Nurmijärvi-ilmi-
ön villeinä vuosina. On kuitenkin syytä 
muistaa se, että Nurmijärven väestö on 
kasvanut tasaisesti läpi mittausvuosien. 

Nurmijärven väestömäärä kasvussa

Joskus rytisten, joskus maltillisemmin, 
mutta kunta on aina kasvanut”, kunnan 
erikoissuunnittelija Katriina Ahokas 
kertoo.

Vuosi 2021 on jatkanut samaa väes-
tönkasvuvauhtia. Alkuvuodesta 2021  
Nurmijärven väkiluku kasvoi jälleen 
muuttoliikkeen vaikutuksesta. Tammi-
helmikuun aikana Nurmijärven väes-
tö on kasvanut 143 henkilöllä. Vuoden 
takaiseen kasvua on kerryttänyt en-
nen kaikkea pienempi lähtömuuttojen 
määrä (tammi-helmikuu/2021: lähtö-
muuttoja kunnasta 315, tammi-helmi-
kuu/2020: lähtömuuttoja kunnasta 383).

Seuraa 
Nurmijärvi-barometriä!

Nurmijärvi-barometri ilmestyy kuu-
kausittain kunnan kotisivuilla:
nurmijarvi.fi/barometri. Barometris-
sä tilastotiedot esitetään visuaalisessa 
ja helposti luettavassa muodossa.  

Nurmijärven kunnan kotisivut uudis-
tettiin reilu vuosi sitten. Nyt on hyvä 
hetki kartoittaa kotisivujen toimivuut-
ta, vetää yhteen kokemuksia ja jatkaa si-
vujen kehittämistä palvelemaan entistä 
paremmin kuntalaisia ja muita käyttä-
jiä. Kotisivukyselyyn voi vastata kun-
nan kotisivuilla 18.4.2021 saakka.

Kunta toivoo, että kunnan kotisivujen 
käyttäjät kertovat, minkä asioiden kans-
sa käyttäjät ovat kohdanneet ongelmia, 

mitä tietoa ei löytynyt valikoiden kaut-
ta tai hakua käyttämällä, onko sivujen 
kieli epäselvää, näyttävätkö sivut ikä-
viltä tai sekavilta. Lisäksi kunta toivoo 
myös palautetta niistä asioita, jotka toi-
mivat ja mitä käyttäjät eivät muuttaisi 
kunnan sivuilla.

”Kotisivut ovat kunnan viestinnän ki-
vijalka. Keräämme tietoa ja kokemuk-
sia kotisivuista muun muassa kyselyn 
kautta, jotta voimme kehittää sivuista 

entistä paremmat ja käyttäjäystävälli-
semmät. Toivonkin, että mahdollisim-
mat monet vastaisivat kyselyyn”, kun-
nan viestintäpäällikkö Teemu Siltanen 
sanoo. 

Pääset vastaamaan kyselyyn kunnan 
etusivulta tai suoraan osoitteella 
www.nurmijarvi.fi/kotisivukysely

Asukasluvun kehitys 2020

KUNTA TIEDOTTAA
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MONIKKOSALIN SYKSY 2019KUNTA TIEDOTTAA

Nurmijärveläiset ovat lähtökohtaisesti 
hyvin tyytyväisiä kunnan palveluihin. 
Nämä tiedot selviävät FCG:n toteut-
tamasta kuntapalveluttutkimuksesta 
loppuvuodesta 2020. Kehitystrendi on 
myös myönteinen, sillä tyytyväisyys on 
useiden palvelujen osalta kasvanut kah-
dessa vuodessa, jolloin kuntapalvelutut-
kimus teetettiin edellisen kerran. 

Tyytyväisimpiä nurmijärveläiset ovat 
kirjastopalveluihin, joissa tyytyväisyys 
on jopa 4,46 viisiportaisella asteikolla. 
Kaikkiaan kuntalaisten mielipidettä ky-
syttiin yhteensä 67 kunnan palvelusta 
ja toiminnosta, joista kaikkiaan 40 sai 
arvosanaksi yli 3,5/5.

”Tätä voidaan pitää osoituksena laajas-
ta tyytyväisyydestä. Tyytyväisiä oltiin 
myös muun muassa kulttuuri- ja sivis-
tyspalveluihin, liikuntapalveluihin ja 
urheilu- ja liikuntamahdollisuuksiin 
sekä kouluihin ja varhaiskasvatukseen”, 
kunnan kehityspäällikkö Vesa Kokko-
nen näkee.

Kouluarvosanaksi nurmijärveläiset an-
tavat kunnalle 7,53, mikä on enemmän 
kuin vertailuryhmässä (Espoo, Oulu, 
Mikkeli, Salo ja Tuusula) keskimäärin 
7,35.

Vain neljän osalta 67 palvelusta kun-
talaisten arvosana laski alle 3:n. Nä-
mä olivat kunnan talousasioiden hoito, 
kuntalaisten vaikuttamismahdollisuu-
det, vanhusten asumis- ja laitospalvelut 
sekä julkinen liikenne.

”Kunnan vaikeasta taloustilanteesta 
on keskusteltu paljon kuluneen parin 
vuoden aikana ja tämä heijastuu tulok-
siin. Näkisin, että kyselyn tulosten pe-
rusteella kuntalaisilla on hyvä käsitys 
kunnan taloustilanteesta. Tyytyväi-
syys on kaiken kaikkiaan heikentynyt 
niissä palveluissa, joissa muutenkin an-
nettiin heikompi arvosana”, Kokkonen 
analysoi.

Nurmijärveläiset tyytyväisiä 
kunnan palveluihin

Nurmijärveläisistä kaikkiaan 84 % vastaa olevan-
sa onnellinen siitä, että asuu juuri Nurmijärvellä. 
(FCG, 2020)

Mitä kautta kuntalaiset toivovat saavansa tietoa 
kunnan toiminnasta? 

1. Kunnan kotisivut (60,4 % vastaajista)
2. Tiedotuslehti ja tiedotteet (58,5 %)
3. Sanomalehdet  (55,4 %)

                -FCG 2020

Eduskunta päätti siirtää kuntavaalit 
huhtikuulta kesäkuulle ja uusi vaa-
lipäivä on 13. kesäkuuta. 

Ennakkoäänestysaika on kahden 
viikon pituinen 26.5.-8.6. Ehdokas-
hakemusten tekemisen määräpäivä 
on puolestaan 4.5. 

Syynä vaalien siirrolle oli huoli 
terveysturvallisuudesta. 

Lisätietoa vaaleista voi lukea Nur-
mijärven kunnan kotisivuilta os-
oitteesta nurmijarvi.fi/kuntavaa-
lit. Myös toukokuussa julkaistavan 
Nurmijärvi-tiedotuslehden tee-
mana on kuntavaalit. Lehdessä 
muun muassa esitellään paikalli-
set ehdokkaat sekä tiedotetaan ää-
nestyspaikoista ja -käytännöistä 
korona-aikana. 

Kunta järjestää myös yhteistyössä 
Nurmijärven Uutisten kanssa vaali-
paneelin toukokesäkuussa. Lisätie-
toa vaalipaneelista voi lukea kun-
nan kotisivuilta sekä Nurmijärven 
Uutisista. 

Kuntavaalit siir-
tyvät kesäkuulle 

nurmijarvi.fi/kuntavaalit

Katso raportti:
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MONIKKOSALIN SYKSY 2020KUNTA TIEDOTTAA

Kuntalaisia osallistumassa Me tehdään Nurmijärvi -palvelu-
verkkotyöhön Arkadian yhteislyseolla helmikuussa 2020.

Nurmijärven kunta on solminut spon-
soriyhteistyösopimukset vuodelle 2021 
yhteensä kymmenen urheiluseuran ja 
yksilöurheilijan kanssa.

Kunta solmi sponsorointisopimukset 
rallikuski Mikko Heikkilän, jalkapallo-
seura NJS:n, ringetteseura Nurmijärvi 
Seven Ringettesin, pikajuoksija Oskari 
Lehtosen, beachvolley -pelaaja Pyry To-
pion, suunnistusseura Rajamäen Ryk-
mentin, alppihiihtäjä Riikka Honkasen, 
salibandyseura SB-Pron edustusjoukku-
een, Taekwondo Nurmijärven ja beach 
volley -pelaaja Vili Topion kanssa.

”Olen erittäin iloinen siitä, että kun-
ta saa positiivista näkyvyyttä lahjak-
kaiden urheilijoidemme avulla”, kun-
nan viestintäpäällikkö Teemu Siltanen 
kertoo.

”Saimme yhteensä 21 sponsorihakemus-
ta tälle vuodelle. On mahtavaa, että yhä 
useammat toimijat kilpailevat sekä ke-
hittävät toimintaansa tavoitteellisesti 
ja haluavat myös edustaa kuntaamme. 
Päätöksenteon perusteena oli yhteistyö-
kumppanin tuoma valtakunnallinen tai 
kansainvälinen positiivinen julkisuus 
Nurmijärven kunnalle. Kaikki kilpai-

Kunta solmi sponsorointisopimukset 
yhteensä 10 kanssa

levat myös aikuisten valtakunnallisel-
la tai kansainvälisellä tasolla”, Siltanen 
kertoo.

Kunnan sponsorirahaa haettiin toisen 
kerran yhtenäisellä hakulomakkeel-
la kunnan kotisivujen kautta. Haku oli 
avoinna 10.11.-1.12.2020. 

Alppihiihtäjä Riikka Honkanen

Rallikuski Mikko Heikkilä

Pitkäkestoisten (kalenterivuoden) spon-
sorointisopimusten lisäksi kunta tekee 
tapahtumiin ja vastaaviin lyhyemmän 
keston sponsorointisopimuksia, joista 
voi olla yhteydessä kunnan viestintä-
päällikköön vuoden 2021 aikana.
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Viime syksynä tehdyn asukastyyty-
väisyyskyselyn mukaan Nurmijärven 
Kotien asunnoissa viihdytään hyvin. 
Kyselyyn vastasi yli 300 Nurmijärven 
Kotien nykyistä asukasta, joista 71 pro-
senttia koki asumisviihtyvyyden olevan 
hyvällä tai erinomaisella tasolla. Asun-
tojen viihtyvyyden lisäksi asukkaat ar-
vostivat asuntojensa sijaintia, asumisne-
liöiden riittävyyttä sekä rauhallisuutta 
ja järjestystä asuintalossaan.

Samaa mieltä viihtymisestä ovat Outi 
ja Jouni Ojala ja heidän poikansa Joel, 
jotka ovat asuneet Nurmijärven Kotien 
asunnossa vajaan vuoden. He muuttivat 
heinäkuussa Harjulasta Nurmijärven 
Kotien kerrostalokohteeseen Klaukka-
lan keskustan tuntumaan. Aiemman 
asunnon huono kunto sai Ojalat hake-
maan asuntoa Nurmijärven Kodeilta. 
Nyt Ojalat ovat vaihtamassa asuntoa 
sisäisesti Nurmijärven Kodeilla, koska 
haluavat palata Harjulaan.

Ojalat kertovat olevansa pohjimmiltaan 
rivitaloasujia, joille rauhallinen Har-
jula sopii alueena paremmin. Hieman 
pienempi asunto sopii paremmin kol-
mihenkiselle perheelle, ja on sopivan 
kokoinen vielä senkin jälkeen, kun Joel 
muuttaa jonain päivänä omilleen. ”Jo-
el sanoi hyvin, että täytyy olla hullu, 
jos ei ota tätä asuntoa vastaan. Tieten-
kin, kun on kaikki parhaat kaverit tuos-
sa, ja tämä tuttu ympäristö”, Outi Ojala 
toteaa.

Ojalat pääsevät maaliskuun alussa 
muuttamaan juuri remontoituun asun-
toon. Asunnossa on maalattu seiniä, uu-
sittu lattiat ja saunan lauteet sekä laitet-
tu pienet puutteet kuntoon. ”Asunnon 
vaihto on ollut sujuvaa ja helppoa, ei voi 
muuta kuin kiittää ja kehua Nurmijär-
ven kotien asiakaspalvelua. Tulee sellai-
nen olo, että asiakkaan etu otetaan huo-
mioon”, Outi kiittelee.

KUNNAN YHTIÖT JA LIIKELAITOKSET

Nurmijärven kodeilla viihdytään

Nurmijärven Kodit tarjoaa turval-
lista ja helppoa asumista kaikille 
Nurmijärven kunnan alueella.
- 1808 kotia eri puolilla       
   Nurmijärveä
- n. 2500 asukasta
- Katso vapaat asunnot: 
  nurmijarvenkodit.fi
- Seuraa somessa: 
  facebook.com/nurmijarvenkodit

Nurmijärven kunta kehittää alueen 
matkailumarkkinointia ja haluaa osal-
taan auttaa matkailijoita löytämään 
Nurmijärven matkailukohteet ja palve-
lut. Nurmijärven kesä 2021 -esitteeseen 
sekä kunnan matkailusivuille kerätään 
nyt tietoja paikallisilta palveluntarjo-
ajilta. Kuntalaiset, järjestöt ja yritykset 
voivat lähettää sisältöehdotuksia kun-
nan kotisivujen verkkolomakkeen kaut-
ta. Ehdotuksia otetaan vastaan sunnun-
taihin 18.4. saakka. 

”Paikallisten yrittäjien kattavat palvelut 
vetävät varmasti puoleensa niin oman 
kunnan lomalaisia kuin matkailijoi-
ta muista kunnista. Nyt keräämme eri 

Kunta kehittää matkailumarkkinointia 
– ilmoita yrityksesi sisällöt mukaan

yritysten tietoja, jotka voimme julkaista 
kunnan sivuilla tai kesäesitteessä”,
Nurmijärven kunnan viestintäpäällikkö 
Teemu Siltanen kertoo.

Kesäesitettä tullaan jakamaan Nurmi-
järven kotitalouksiin sekä eri kohteisiin 
pääkaupunkiseudulla jaettavaksi. 

           Ilmoita palvelusi tai 
        tapahtumasi mukaan 
        sunnuntaihin 18.4. mennessä: 
     nurmijarvi.fi/matkailukesa2021

Ojalat ottivat riskin ja ottivat remontis-
sa olevan asunnon näkemättä sitä, kos-
ka halusivat varmistaa, ettei asunto ehdi 
mennä. Kulmat olivat heille tuttuja, ja 
he tiesivät, missä talo sijaitsee. Remon-
tin hieman edettyä Ojalat pääsivät nä-
kemään asunnon, ja olivat tyytyväisiä 
näkemäänsä. ”Ei oikeastaan jännittänyt 
kauheasti ottaa asuntoa sokkona vas-
taan. Minusta on hienoa, että Nurmi-
järven Kodit pitää asunnoista huolta ja 
tekee remontit huolella."
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Maamme aktiivisimpiin freelance-
muusikoihin kuuluvan jazzkitaristin ja 
säveltäjän Mathias Sandbergin trio vie-
railee huhtikuussa hämyisäksi jazz-klu-
biksi muuntuvassa Monikon pienessä 
Maestoso-salissa. 

Sandbergin trion viime vuonna jul-
kaistu The Doctor -depyyttialbumi 
sai kriitikoilta ihastuneen vastaan-
oton. Rochester City News:in toimitta-
ja Ron Netsky hehkutti sitä sanoin "Su-
perb debut album" ja ”as tight as it gets.” 
Karjalaisen Jyrki Ojala kuvasi levyä 
“maailmanluokkaiseksi”. 

Mathias Sandbergin arvostettu jazz-trio konsertoi 
Monikossa jos korona suo

"As tight as it gets"

Levy sisältää Sandbergin omalaatuista 
”hard swingin groovy & soulful jazz”-
sekoitusta, jolle ovat ominaista vahvat 
melodiat, rytmisesti leikkisä improvi-
saatio ja lähes telepaattinen yhteissoitto.

New Yorkissa ja Bostonissa opiskellut 
Sandberg on viimeiset kymmenen vuot-
ta työskennellyt muun muassa Georg 
Riedelin, Pierre Swärdin, Peter Asp-
lundin, Nick Mancinin, Jukka Eskolan, 
Teppo Mäkysen ja Manuel Dunkelin 
kanssa. Hän on kiertänyt esiintymässä 
sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. 

Pe 23.4. klo 19
Mathias Sandberg Trio
Liput 20 € 
(+ toim. alk. 1 € www.lippu.fi)
Maestoso-sali, Monikko, 2. kerros

Jos rajoitukset ovat voimassa huh-
tikuussa, konsertille pyritään etsi-
mään uusi ajankohta. Tieto julkaistaan 
tapahtumakalenterissa:
 www.nurmijarvi.fi/tapahtumat.

Kuva: Ulla Nikula
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KULTTUURI

Taaborinvuorella oli viime kesänä tar-
koitus juhlia 25:tä Taaborinvuori soi -ta-
pahtumaa ja Seitsemän veljeksen juhla-
vuotta Eppu Normaalin konsertilla. 

Kymmenessä minuutissa loppuunmyy-
ty konsertti jouduttiin kuitenkin peru-
maan, sillä turvavälejä ei ollut mah-
dollista toteuttaa istumakatsomoon 
takautuvasti koronarajoitusten tultua 
voimaan. 

Koska korona aiheuttaa edelleen epä-
varmuutta erityisesti isommille tapah-
tumille, ei Taaborinvuori soi –konsert-
tia järjestetä tulevana kesänä. 

Neljännesvuosisataa on tarkoitus juhlia 
isolla konsertilla sitten, kun rajoituksis-
ta on päästy. 

Toiveissa on, että 25. Taaborinvuori soi 
–konsertti voitaisiin toteuttaa kesällä 
2022 normaalilla yleisömäärällä. Kon-
sertin esiintyjä ei vielä ole tiedossa. 

K
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Taaborinvuori soi -konsertti siirtyy 
vuodella eteenpäin

Elastinen esiintyi Taaborinvuori soi -konsertissa vuonna 2019. 

Perinteinen vapputapahtuma Aleksis 
Kiven patsaalla korvataan tänä vuonna 
lakittamalla patsas virtuaalisesti. Laki-
tuksesta julkaistaan vappuaattona video 
kunnan Facebook- ja Youtube-sivuilla.

Vaikka lakitusta ei järjestetä yleisöta-
pahtumana, saa Kivi silti valkolakin 
päähänsä. Halkaisijaltaan noin 70 sent-
tiä oleva lakki on tehty mittatilaustyönä 
ja se koristaa vapun ajan kansalliskirjai-
lijan kivisiä kutreja. 

Virtuaaliseen lakitukseen voi osallis-
tua katsomalla videon ja jakamalla sitä 
eteenpäin. 

Aleksis Kiven patsas lakitetaan virtuaalisesti

Kuva: Ulla Nikula
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Taaborinvuorella päästään tulevana 
kesänä nauttimaan kahden huippuar-
tistin konsertista samalla viikolla. La-
valle nousee elokuun puolivälissä en-
sin valovoimainen Erin, ja pari päivää 
myöhemmin maamme tunnetuimpiin 
a ćappella-yhtyeisiin kuuluva Club For 
Five. 

Molempien artistien konsertit oli tar-
koitus alun perin pitää Monikkosalissa, 
mutta koronasta johtuen ne siirrettiin 
Taaborinvuorelle. 

Konserttien liput ovat tällä hetkellä 
myynnissä koronarajoitusten mukaises-
ti eli turvavälit huomioiden. 

Jos turvaväleihin liittyvät rajoitukset 
puretaan, tulevat kaikki liput myyntiin 
lähempänä konserttien ajankohtaa. Mi-
käli rajoitteet jatkuvat, konsertit toteu-
tetaan turvaväleillä.

Klubitunnelmaa metsän keskellä

Mahdollisista muutoksista ja peruutuk-
sista tiedotetaan kunnan verkkosivuilla 
ja sosiaalisessa mediassa. Jos konsertit 
joudutaan perumaan, lipunhinnan pa-
lautusta voi hakea Lippupisteestä.

Lisätietoa palautuksesta saa osoitteesta 
https://web.lippu.fi/palautus/

Marjut Jokinen toimii oppaana tutustumisessa kartanoiden elämään Klaukkalan kirjastossa 10.11.

Erinin ja Club for Fiven konsertit siirretty Taaborin-
vuorelle - toteutetaan tarvittaessa turvaväleillä

To 12.8. klo 19 Erin
La 14.8. klo 15 Club For Fiven 
rakastetuimmat
Liput Lippupisteestä, 
www.lippu.fi
Taaborinvuori, 
Koulunkulmantie 34, 
Palojoki 

K
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Erin

Club For Five

KULTTUURI
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Muuttuvat taajamat: Lähihistorian lumoissa 

KULTTUURI

Sellisti Jussi Makkonen ja pianisti Na-
zig Azezian esittivät Nurmijärven yh-
deksäsluokkalaisille Jean Sibeliuksen 
musiikkia konsertissa, joka striimattiin 
kouluihin suorana lähetyksenä Makko-
sen kulttuurikodista Nurmeksesta. 

Striimaus toteutettiin kaksisuuntaisena 
siten, että esiintyjät ja osa yleisöstä pys-
tyivät kommunikoimaan keskenään. 

Oppilaiden tekemät kysymykset ja 
heidän antamansa aplodit välittyivät 
esiintyjille 500 kilometrin päähän, ja 
esiintyjät näkivät etäyhteyden kaut-
ta Isoniitun koulussa ja Nurmijärven 
yhteiskoulussa konserttia seuranneet 
oppilasryhmät.

Kysymyksessä oli ensimmäinen kerta, 
kun kansainvälistä uraa tekevien Mak-
kosen ja Azezian konsertti striimattiin 
kaksisuuntaisesti Suomessa. 
Makkonen ja Azezian ovat tehneet vas-
taavia konsertteja Nurmeksesta Yhdys-
valtoihin, jossa he tavallisesti käyvät 
vuosittain esiintymässä. Ensimmäinen 

Nurmijärvi on kokenut viimeisen 50 
vuoden aikana suuria muutoksia. Vä-
kiluku on reilusti kaksinkertaistunut 
ja taajamat ovat muuttuneet. Siitä huo-
limatta näkyy maisemassa myös his-
toriallista kerroksellisuutta. Toisaalta 
erityisesti Klaukkalassa historia on tal-
lentunut monin paikoin enää lähinnä 
kadun- ja paikannimistöön.

Nopeasti muuttuneet ja muuttuvat taa-
jamat näkyvät Nurmijärven museon 
toiminnassa koko kuluvan vuoden ajan. 
Alkuvuonna käynnissä ollut valokuvien 
digitointihanke on tuonut päivänvaloon 
satoja kuvia lähivuosikymmeniltä. 

Muistaja-museot (Riihimäen ja Hyvin-
kään kaupunginmuseot, Mäntsälän ja 
Keravan museopalvelut sekä Nurmijär-

Kaksisuuntaisen striimauksen etulinjassa
Kulttuuripolun Sibelius-konsertti välitettiin 
reaaliajassa Nurmeksesta Nurmijärvelle

kaksisuuntainen striimaus toteutettiin 
Makkosen kulttuurikodista Portlandiin 
Oregoniin syksyllä 2020.

Kunnan kulttuuripalvelut tuotti Sibe-
liuksen musiikin konsertin yhdeksäs-
luokkalaisille osana kulttuuripolun oh-
jelmaa. Kaikkiaan esitystä seurasi noin 
700 yhdeksäsluokkalaista opettajineen.

ven museo) saivat hankkeeseen rahoi-
tuksen opetus- ja kulttuuriministeriöltä. 

Hanketta varten palkatun työnteki-
jän digitoimat valokuvat ovat pääosin 
1980- ja 90-luvuilta. Nurmijärven ku-
vista suurin osa oli Klaukkalassa il-
mestyneen Nurmijärven Extra Uutiset 
-lehden arkistoa. Näihin, kuten lähes 
10 500 muuhunkin museoon tallennet-
tuun valokuvaan voi tutustua Finna-
palvelussa osoitteessa: https://muistaja.
finna.fi/nurmijarven_museo/

Sukelluksen muistojen maisemiin voi 
tehdä myös somessa. Museo jakaa ku-
via muuttuneista taajamista omalla 
Facebook-sivullaan. 

Koronarajoitusten niin salliessa kuvia 
nähdään kevään aikana myös pääkirjas-
tossa ja Klaukkalan kirjaston Galleria 
Toivossa. 

T-market Tuulensuu vuonna 1988. 
Myöhemmin kauppa muuttui Spar-kaupaksi. 
Moni nuorempi muistaa rakennuksen Bowling 
House -keilahallina. Rakennus poistui kyläku-
vasta purkamisen myötä joulukuussa 2020. 

Jussi Makkonen ja Nazig Azezian Kolin kansal-
lismaisemissa. Konsertissa kuultiin tarinoita Si-
beliusten samoihin maisemiin vuonna 1892 teke-
mästä häämatkasta.

K
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            Kulttuuripolku 
          tarjoaa jokaiselle 
nurmijärveläiselle esikoulu-
laiselle ja koululaiselle yhden-
  vertaisen ja tasa-arvoisen mahdol-
lisuuden kokea koulupäivän aikana taide- 
  ja kulttuurielämyksiä, tutustua kotiseutun      
     sa historiaan ja kulttuurilaitoksiin, sekä       
        oppia kirjaston käyttämistä  ja tiedon  
 hakua. Kulttuuripolun          
                   ohjelmasta vastaavat kirjasto, 
                         museo ja kulttuuripalvelut. 
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Kuvanveistäjä Juha Menna työstämässä Suuri aalto -teostaan vuonna 2011

Laulaja Erkki Liikanen kävi keväällä 
hanuristi Seppo Lankisen kanssa Alek-
sis Kiven kodissa nauhoittamassa ikäih-
misille suunnatun “Täällä teitä varten” 
-konsertin. 

Liikaselle paluu Palojoen maisemiin oli 
nostalginen, sillä hän on asunut nuo-
ruudessaan Nurmijärven Perttulassa. 

"Perttulasta löysin vaimoni, ihanan 
Anna-Maijan. Saimme Masala-nimi-
sen talon appiukolta asuttavaksi. Siellä 
syntyi meidän Annukka, ensimmäinen 
lapsemme. Täältä on niin paljon kivoja 
muistoja ja kaikennäköisiä kommelluk-
siakin", Liikanen naurahtaa.

Laulaja muistelee ostaneensa aikoinaan 
Palojoelta koiran, jota hänen oli tarkoi-
tus käyttää apunaan metsästyksessä. 

Perttulassa tehty metsästysretki ei kui-
tenkaan sujunut ihan odotetulla tavalla. 

Kirjailija ja viulisti Raakel Lignell saa-
puu Nurmijärven kirjastojen virtuaali-
seksi kirjailijavieraaksi torstaina 15.4. 
kello 18.

Tapahtuma äänitetään Klaukkalan kir-
jastossa ja siihen voi osallistua netin 
välityksellä. Yleisöllä on mahdollisuus 
tehdä Lignellille kysymyksiä vierailun 
aikana tai ennakkoon osoitteeseen 
kirsikka.kiviniemi@nurmijarvi.fi.

Linkki tapahtumaan löytyy kunnan 
nettisivuilta ja Facebookista tapahtu-
mapäivänä. Tallenne on katsottavissa 
sen jälkeen kahden viikon ajan.

Raakel Lignell kertoo vierailullaan uu-
simmasta, havahduttavasta kirjastaan 
Älä sano että rakastat sekä kertoo myös 
hyvinvointikirjoistaan. 

"Koira hävisi melkein saman tien ja en 
oikein nähnyt, että mihin päin se läh-
ti. Muutaman minuutin päästä kuu-
lui kanalasta hirveä rähinä ja sinnehän 
se koira oli juossut. Tappoi seitsemän 
kanaa." 

Laulaja sai sovittua asian pulittamalla 
kanojen omistajalle korvausta markan 
kanaa kohden.

"No sehän sovittiin näin. Sitten naures-
keltiin jälkeenpäin, että kyllähän lintu-
koira tietää mistä helpoimmalla linnun 
saa."

Liikasen sukujuuret eivät kuitenkaan 
ole Uudellamaalla, vaan Karjalassa. Hä-
nen ehkä tunnetuin kappaleensa, Syk-
syn Sävelenkin voittanut humoristinen 
Evakkoreki, kuullaan myös Täällä teitä 
varten -konsertissa. 

"Joo, Karjalan poikia ollaan," Viipurissa 
syntynyt Liikanen hymyilee. 

Ikäihmisille suunnattu konsertti katsottavissa kunnan Youtube-kanavalla

Erkki Liikanen muistelee hyvällä entistä 
kotikuntaansa Nurmijärveä 

Erkki Liikasen ja Seppo Lakkisen konsertti on 
vapaasti katsottavissa  31.5. saakka Nurmijärven 
kunnan YouTube-kanavalla: www.youtube.com. 
Kirjoita hakuruutuun “Täällä teitä varten –kon-
sertti Aleksis Kiven kodissa”. 

Raakel Lignell virtuaalisena kirjailijavieraana
Raakel Lignell tunnetaan paitsi kirjaili-
jana ja viulistina, myös innokkaana lii-
kunnan harrastajana. Hän voitti Tans-
sii tähtien kanssa tv-ohjelman vuonna 
2013 yhdessä tanssinopettaja Jani Ra-
simuksen kanssa.

Kuva: Siltala, Laura Malmivaara
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Tässä kaavoituskatsauksessa esitetään vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat kaavat. Näiden lisäksi voi käynnistyä myös 
muita kaavoitushankkeita. Kaavojen vireilletulosta tiedotetaan kaavakohtaisesti erikseen. Lisäksi esitetään arvio asumiseen 
varattujen tonttien riittävyydestä.

KAAVOITUSKATSAUS 2021 

Vanha-Klaukan havainnekuva

KAAVOITUSKATSAUS 2021
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KUNTA TIEDOTTAA

Kaavoittaminen on maa-alueiden käy-
tön suunnittelua, joka perustuu maan-
käyttö- ja rakennuslakiin (MRL). 
Maankäytön suunnittelua tehdään eri 
tarkkuustasoilla siten, että ylemmän 
tason suunnitelmat ovat suurpiirtei-
sempiä ja ohjaavat tarkempia alemman 

Kuntalaiset ja muut osalliset voivat 
osallistua ja vaikuttaa ympäristönsä 
suunnitteluun ja kaavoitukseen kaavan 
vireilletulosta lähtien. 

Osallisilla tarkoitetaan kaavoitettavan 
alueen maanomistajia ja kaikkia niitä, 
joiden asumiseen, työntekoon tai mui-
hin oloihin kaava saattaa huomattavas-
ti vaikuttaa, sekä niitä  viranomaisia ja 
yhteisöjä, joiden toimialaa suunnitte-
lussa käsitellään.
 
Kaavoitukseen ryhdyttäessä laadi-
taan erillinen osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelma (OAS). Siinä kerrotaan, 
miten osalliset saavat tietoa suunnit-
telun lähtökohdista ja miten he voivat 
osallistua kaavoituksen valmisteluun 
sekä kertoa mielipiteensä asiasta. 

Tonttivarannon seurannan mukaan 
lainvoimaisissa asemakaavoissa asumi-
seen varattua tonttivarantoa Nurmijär-
vellä on yhteensä noin 409 000 kerros-
neliömetriä (kem2), josta kerrostaloille 
124000 kem2, rivitaloille 42 000 kem2 
ja omakotitaloille 243 000 kem2. Va-
ranto mahdollistaa laskennallisesti 
noin 1800 kerrostaloasunnon, 560 ri-
vitaloasunnon ja n. 850 omakotitalon 
rakentamisen. 

Voimassa olevan Helsingin seudun 
kuntien ja valtion maankäyttöä, asu-
mista ja liikennettä koskevan MAL-
sopimuksen mukaan asuntotuotannon 
tulisi olla keskimäärin noin 440 asun-
toa vuodessa. Valmisteilla on yleis- ja 
asemakaavahankkeita sekä maanhan-
kintatoimenpiteitä, joilla tonttivarantoa 
pyritään lisäämään ja ylläpitämään ky-
syntää vastaavaksi.

Kaavojen laatiminen on kunnan tehtävä

tason suunnitelmia. Maakunnan liiton 
laatima maakuntakaava ohjaa kunnan 
yleiskaavojen laadintaa, ja yleiskaava 
puolestaan on ohjeena asemakaavo-ja 
laadittaessa. Asemakaavat valmistellaan 
asemakaavoitus- ja rakennuslautakun-
nalle ja yleiskaavat elinvoimalautakun-

Arvio asumiseen 
varattujen 
tonttien riittävyydestä 

Kuntalaisten osallistumismahdollisuudet 
maankäytön suunnitteluun 

Osallistumis- ja vuorovaikutusmah-
dollisuudet järjestetään kunkin kaavoi-
tushankkeen merkittävyyden kannalta 
sopivalla tavalla. Kaavasta tiedotetaan 
kuuluttamalla lehdessä ja kunnan koti-
sivuilla sekä ilmoittamalla maanomis-
tajille kirjeitse tai vastaavalla tavalla. 
Usein pidetään myös esittelytilaisuuk-
sia. Vireillä olevat kaavat ovat nähtä-
villä myös kunnan kotisivuilla. 

Vireillä olevat kaavat löytyvät kunnan 
kotisivuilta:
nurmijarvi.fi/kuntalaisen palvelut/
maankäytto-ja-liikenne/kaavoitus

nalle. Pääsääntöisesti kunnanvaltuusto 
hyväksyy sekä yleis- että asemakaavat. 
Asemakaavoitus- ja rakennuslautakun-
ta voi myös hyväksyä muut kuin vaiku-
tuksiltaan merkittävät asemakaavat.

Maakuntakaava           Yleiskaava         Asemakaava

Vanha-Klaukan havainnekuva

KAAVOITUSKATSAUS 2021
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KAAVOITUSKATSAUS 2021

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet koskevat koko Suomea. Ne varmistavat valtakunnallisesti merkittävien seikkojen 
huomioon ottamisen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa. Ne käsittelevät seuraa-
via kokonaisuuksia: 

1. Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
2. Tehokas liikennejärjestelmä
3. Terveellinen ja turvallinen elinympäristö
4. Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
5. Uusiutumiskykyinen energiahuolto

Muut kaavoitusta ohjaavat suunnitelmat

Maakuntakaava on seudullinen maan-
käytön suunnitelma. Yleispiirteisenä 
ja laaja-alaisena maankäytön suunni-
telmana se välittää valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet kuntakaavoi-
tukseen sekä sovittaa yhteen kuntien 
maankäyttötarpeet ja valtakunnalliset 
intressit. Nurmijärven kunnan alueel-
la maakuntakaavan laatimisesta vastaa 
Uudenmaan liitto. Uudenmaan liiton 
alueella on voimassa useita maakunta-
kaavoja, jotka käsittelevät eri teemoja.

Kokonaismaakuntakaava, 
Uusimaa-kaava 2050

Uusimaa-kaava kattaa koko Uuden-
maan maakunnan alueen ja sen aika-
tähtäin on vuodessa 2050. Kaava koko-
aa yhteen kaikki maankäytön keskeiset 
teemat, jotka tulee ratkaista maakun-
takaavalla. Maakuntakaavan koostuu 
kolmesta seutujen vaihemaakuntakaa-
vasta. Seuduittain laadittavissa vaihe-
kaavoissa käsitellään kunkin seudun 
tärkeiksi nostamat maakuntatason ai-
heet. Nurmijärveä koskee Helsingin 
seudun vaihemaakuntakaava. Uusimaa-
kaava 2050 on hyväksytty elokuus-
sa 2020. Uusimaa-kaava 2050 ei ole 
vielä voimassa, koska kaavan hyväksy-
mispäätöksestä on valitettu Helsingin 
hallinto-oikeuteen.

Maakuntakaava ohjaa kunnan kaavoitusta

Voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmä. Lisätietoja 
maakuntakaavoituksesta:
uudenmaanliitto.fi
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JOUKKOLIIKENNEKAAVOITUSKATSAUS 2021

Nurmijärven kuntastrategia on hyväk-
sytty valtuustossa helmikuussa 2018. 
Strategia laaditaan valtuustokausittain 
n. kymmeneksi vuodeksi eteenpäin ja se 
ohjaa kuntakokonaisuuden toimintaa.  

Sekä yleis- että asemakaavoja varten 
tehdään maankäyttö- ja rakennuslain 
edellyttämiä selvityksiä ja vaikutusar-

Kuntastrategia  

Kaavoja varten laaditaan selvityksiä ja  
arvioidaan kaavojen vaikutuksia 

Nurmijärvi osallistuu Helsingin seudun 
14 kunnan maankäytön, liikenteen ja 
asumisen yhteistyöhön muiden KUU-
MA-kuntien, Helsingin, Espoon, Van-
taan ja Kauniaisten kanssa. 

Helsingin seudulle on laadittu 
MAL 2019-suunnitelma, jossa on sovi-
tettu yhteen alue- ja yhdyskuntaraken-
teen sekä liikennejärjestelmän kehittä-
misperiaatteet ja ratkaisut. 

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja 
liikenteen suunnittelun MAL-yhteistyö 

MAL 2019 -suunnitelma on hyväksyt-
ty syksyllä 2019. MAL 2023 -suunnitel-
man laatiminen on aloitettu ja puiteoh-
jelma sen laatimiseksi on hyväksytty 
vuodenvaihteessa 2020/2021.

Helsingin seudun kuntien ja valtion vä-
lillä on sopimus koskien maankäyttöä, 
asumista ja liikennettä. Sopimus seu-
dun asunto- ja tonttitarjonnan lisäämi-
seksi on voimassa vuoden 2023 loppuun 

saakka toimenpiteiden osalta, mutta 
tavoitteiden osalta vuoteen 2031. Sopi-
muksessa on asuntotuotannon lisäksi 
sovittu seudun ja asuntotuotannon ke-
hittämisen tarvitsemista liikennehank-
keista. Sopimus perustuu MAL 2019 
-suunnitelmaan.

Kunnan kannalta merkittävä hanke 
Klaukkalan kehätien rakentaminen 
perustui MAL-sopimukseen kaudella 
2016–2019. 

Lisätietoja 
MAL-yhteistyöstä: 
www.hsl.fi/mal

Kuntastrategiaa toteutetaan vuosit-
tain talousarvion yhteydessä päätettä-
villä tavoitteilla. Kuntastrategia: 

www.nurmijarvi.fi/strategia

viointeja, jotka koskevat mm. liikennet-
tä, luonto- ja ympäristöasioita ja melua.

Kuhakoski



YLEISKAAVOITUS

Voimassa ja vireillä olevat yleiskaavat

Kaavojen valmisteluaineistoon 
voi tutustua yleiskaavoituksen 
kotisivuilla: nurmijarvi.fi/yleiskaavoitus

KAAVOITUSKATSAUS 2021
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Taajamien 
osayleiskaavat

Taajamien osayleiskaavat ohjaavat ase-
makaavojen laadintaa ja tarkistamista 
taajamissa sekä määrittelevät mm. taa-
jamien kasvusuunnat, virkistysalueet ja 
yhteysverkostot.

YLEISKAAVOITUKSEN 
YHTEYSTIEDOT

Ympäristötoimiala /Yleiskaavoitus
Keskustie 2B, 
01900 Nurmijärvi
puh. 09 250 021
nurmijarvi.fi /yleiskaavoitus

Kaavoituksen asiakaspalvelu
puh. 040 317 2350, 
puh. 040 317 2394

Yleiskaava-asiat 
elinvoimalautakunnassa 

Lehtonen Jouko,
tekninen johtaja
elinvoimalautakunnan esittelijä 
puh. 040 317 2300

Yleiskaavoituksen henkilökunta 

Backman Katri, 
(poissa 30.6.21 saakka) 
yleiskaavasuunnittelija
puh. 040 317 2370

Junttila Arja, yleiskaavainsinööri
(suunnittelutarveratkaisut, poikkeamis-
päätökset haja-asutusalueella)
puh. 040 317 2530

Jäppinen Sakari, 
yleiskaavasuunnittelija
puh. 040 317 2380

Liski Juho, 
yleiskaavasuunnittelija
puh. 040 317 4921

Pihala Anita, 
yleiskaavapäällikkö
puh. 040 317 2045

Tapper Eija,
 suunnitteluavustaja 
(suunnittelutarveratkaisut) 
puh.  040 317 2528

Sähköpostiosoitteet ovat:
etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi

Palojoen osayleiskaava
Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena 
sisältäen rakentamisen mitoituksen. 
Osayleiskaava ohjaa alueen rakentamis-
ta koskevia suunnittelutarveratkaisuja 
ja muuta maankäyttöä. 

Osayleiskaavaluonnos on ollut nähtä-
villä maaliskuussa 2017. Osayleiskaava-
ehdotus valmistellaan elinvoimalauta-
kunnan käsittelyyn vuodenvaihteessa 
2021/2022.

Kirkonkylän osayleiskaava
Kirkonkylän osayleiskaava ohjaa 
Kirkonkylän asemakaavoitusta ja 
kunnan maanhankintaa taajaman 
kehittämiseksi. 

Osayleiskaavan laadintaa palvelevana 
selvityksenä on teetetty mm. Kirkon-
kylän ja Rajamäen liikenneverkkosel-
vityksen päivitys ja luontoselvitys. Kir-
konkylän osayleiskaava on kuulutettu 
vireille tulleeksi vuoden 2016 keväällä. 
Kirkonkylän osayleiskaavaluonnos oli 
nähtävillä valmisteluvaiheen kuule-
mista varten keväällä 2019. Kaavaeh-
dotus on tavoitteena saada nähtäville 
kesällä/alkusyksystä 2021.

Maaseutualueiden 
osayleiskaavat

Maaseutualueiden osayleiskaavat oh-
jaavat rakentamista ja maankäyttöä 
alueilla, joille ei tulla laatimaan ase-
makaavoja. Mitoittavien osayleiskaa-
vojen rakentamismahdollisuuksien 
arviointiin vaikuttavat tilan sijainti 
yhdyskuntarakenteessa, tilan pinta-
ala sekä alueelta tehty ympäristö- ja 
maisemaselvitys.

KAAVOITUSKATSAUS 2021

Palojoki
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ASEMAKAAVOITUS

Asemakaavoitus kehittää Nurmijär-
ven taajamia ja luo edellytyksiä hy-
välle elinympäristölle. Asemakaaval-
la ohjataan asumisen, viheralueiden, 
työpaikkojen ja liikenteen sijoittumista 
taajamissa. 

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 
mukaisesti kunnanvaltuusto hyväksyy 
vaikutukseltaan merkittävät asemakaa-
vat. Vaikutuksiltaan vähäiset asema-

Kaavoitusprosessi pähkinänkuoressa

Aloitus
Kaava tulee vireille, eli kaavoitus aloitetaan. Aluksi 
tarkastellaan lähtökohtia ja asetetaan kaavalle 
tavoitteet. Niiden pohjalta laaditaan osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma (OAS).

Suunnittelun tueksi laaditaan selvityksiä ja arvioidaan 
vaikutuksia. Kaikki kiinnostuneet voivat  kommentoida 
kaavan luonnosta tässä vaiheessa sen ollessa nähtävillä. 
Sillä pyritään saamaan suunnittelun tueksi mielipiteitä ja 
parannusehdotuksia.

Seuraavaksi laaditaan luonnoksen ja siitä esitettyjen 
kommenttien sekä parannusehdotusten pohjalta 
kaavaehdotus. Ehdotus on luonnoksen tapaan 
julkisesti nähtävillä ja siitä on mahdollista jättää 
muistutus.

Kaavat hyväksytään lopuksi joko kunnanvaltuustossa 
tai asemakaava- ja rakennuslautakunnassa (vain 
merkitykseltään vähäiset kaavat).

Luonnos

Ehdotus

Hyväksyminen

1
2

3
4

Mielipiteet OAS:sta

Muistutukset kaava-
ehdotuksesta

Mielipiteet kaava-
luonnoksesta

Valitus-
mahdollisuus 
päätöksestä

kaavat hyväksyy asemakaavoitus- ja 
rakennuslautakunta.

Alla listattujen kaavahankkeiden li-
säksi myös muita hankkeita voidaan 
toteuttaa harkitusti. Esimerkkinä mai-
nittakoon Klaukkalan ja Kirkonkylän 
pienet täydennysrakentamishankkeet. 
Näistä hankkeista tiedotetaan osallisil-
le erikseen.

Kaavahankkeiden toteuttaminen saat-
taa edellyttää kunnan maapolitiikan 
mukaisesti maanhankintaa tai maan-
käyttösopimusta, mikäli alueella on yk-
sityistä maanomistusta.

Kaavan tiedoissa ilmoitettu aikataulu 
on suuntaa antava. Alla olevassa kaa-
viossa on esitetty asemakaavaprosessi 
vaiheineen.

KAAVOITUSKATSAUS 2021

Hyväksymiskäsittelyssä olleet asemakaavat ja asemakaavamuutokset

1-156 Rajakaari
Asemakaavan muutoksella mahdollis-
tetaan alueen osoittaminen Seitsemän 
veljeksen koulun ja sen toimintoihin lä-
heisesti liittyvien toimintojen kortteli-
alueeksi. Samalla on tutkittu alueen ra-
kennusperintökohteiden säilyttämisen 
edellytykset. Kaava on hyväksytty val-
tuustossa 27.1.2021.

2-232 Heinoja I
Asuinalue. Hyväksytty valtuus-
tossa tammikuussa 2020. Pää-
töksestä on valitettu Helsingin 
hallinto-oikeuteen.

1-155 Kylänpää, Metsolankaari
Alueen asemakaavan tarkistaminen si-
ten, että Kylänpään alueelta, Rajamäen 
keskustan tuntumasta, voidaan osoittaa 
kysyntää vastaavia tontteja rakentajille. 
Asemakaavoitus- ja rakennuslautakun-
ta on hyväksynyt kaavan 2.3.2021.

2-241 Toreeni II
Kaavalla mahdollistetaan uuden liike-
rakennuksen rakentaminen Kirkonky-
lälle Rajamäentien – Raalantien risteyk-
seen. Kaava on hyväksytty valtuustossa 
24.3.2021. 

Hyväksytyt kaavat, joista on valitettu

Katso lisää:
nurmijarvi.fi/asemakaavoitus
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Ajankohtaiset asemakaavat ja asemakaavamuutokset

KIRKONKYLÄ

2-198 Vanhan sähkölaitoksen ympäris-
tö, valmisteluvaihe
Kirkonkylän keskustaa täydennetään 
asuinrakentamisella. Alueelle sijoittuu 
asumisen lisäksi toimitiloja ja palvelui-
ta. Asemakaavamuutoksessa tutkitaan 
myös rakennussuojelun toteuttamista.

2-204 Heinoja II, valmisteluvaihe 
Heinojan II:n kaavahanke täydentää 
Heinoja I -kaava-aluetta pientalovaltai-
sella asuinalueella. Alue sijaitsee Hei-
noja I -alueen eteläpuolella Raalantien 
varressa. Kaavan yhteydessä tehdään 
maankäyttösopimus, koska alue on pää-
osin yksityisessä omistuksessa. 

2-242 Ilvesvuoren työpaikka-alueen 
kortteli 2421, tontti 1, aloitusvaihe
Asemakaavan muutoksella on tarkoitus 
muuttaa toteutumaton liikerakennusten 
korttelialue ja yleinen pysäköintialue 
toimitilarakennusten korttelialueeksi. 

2-243 Rantapuisto, valmisteluvaihe
Asemakaavan muutoksella tutkitaan 
kunnan omistuksessa olevan toteutta-
mattoman ja rakentamattoman viher-
alueen osoittamista erillispientalora-
kentamiseen, ns. minitontteina.

2-244 Puisto Perttulantien varressa 
(Heikkarinpuisto), valmisteluvaihe
Asemakaavan muutoksella tutkitaan 
kunnan omistuksessa olevan toteutta-
mattoman ja rakentamattoman viher-
alueen osoittamista keskustaluonteiseen 
asuinrakentamiseen.

2-245 Pratikankuja 11, valmisteluvaihe
Asemakaavan muutoksella tutki-
taan kunnan omistuksessa olevan 
asuinliikerakennusten korttelialu-
een osoittamista keskustaluonteiseen 
asuinrakentamiseen.

2-XXX Krannilan kolmio, tulossa 
vireille
Kaavalla tiivistetään Kirkonkylän kes-
keisen alueen taajamarakennetta. Alue 
tulee pääosin asuinkäyttöön.

KAAVOITUSKATSAUS 2021

Hyväksymiskäsittelyssä olleet asemakaavat 
ja asemakaavamuutokset on merkitty tum-
manvihreällä, ajankohtaiset asemakaavat ja 
asemakaavamuutokset vihreällä ja lähivuosi-
na edistettävät asemakaavatyöt keltaisella.
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RÖYKKÄ

4-049 Lopentien itäpuoli, tulossa 
vireille
Tutkitaan työpaikka-alueiden muutta-
mista asuin- ja liikekäyttöön.

LEPSÄMÄ

6-025 Lintumetsän koulu, aloitusvaihe
Asemakaavamuutos tehdään Lintu-
metsän koulu- ja päiväkotirakennuksia 
varten.

RAJAMÄKI

1-152 Hellaspolun alue, ehdotusvaihe
Hellaspolun alueen asemakaavan muu-
toksen tavoitteena on taajaman kes-
keisen osan yhdyskuntarakenteen 
täydentäminen ja keskustan taajama-
kuvallinen kehittäminen. Kaava mah-
dollistaa Kylänpään alueen liittymisen 
keskustaan kevyen liikenteen alikulku-
yhteyden kautta.

Hyväksymiskäsittelyssä olleet asemakaavat ja 
asemakaavamuutokset on merkitty tumman-
vihreällä, ajankohtaiset asemakaavat ja asema-
kaavamuutokset vihreällä ja lähivuosina edis-
tettävät asemakaavatyöt keltaisella.
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KLAUKKALA

3-326 Viirinlaakso II, valmisteluvaihe
Kaavahanke sijoittuu Viirinlaakson 
alueen viereen uuden matkakeskuk-
sen läheisyyteen täydentäen rakenteil-
la olevaa uutta keskustaa. Viirinlaak-
son alueelle suunnitellaan asumista ja 
kaupallisia palveluita. Kaavalla mah-
dollistetaan katuyhteys Viirinlaaksosta 
Klaukkalan kehätielle.

3-340 Luhtajoentie-Havumäentie, 
hyväksymisvaihe
Kaavalla kehitetään Klaukkalan lii-
kenneyhteyksiä Klaukkalan kehätien 
suuntaan. Kaavahankkeella yhdistetään 
Luhtajoentien eritasoliittymä Mäntys-
aloon nykyiseen Havumäentiehen.

3-341 Sorvitie, ehdotusvaihe
Taajama-alueen tiivistäminen ja täy-
dennysrakentaminen. Alue osoitetaan 
asuinkäyttöön. Kaavan yhteydessä teh-
dään maankäyttösopimus, koska alue 
on yksityisessä omistuksessa. 

3-344 Ropakkotien pysäköintialueet, 
ehdotusvaihe
Tutkitaan mahdollisuutta sijoittaa yleis-
tä pysäköintiä alueelle.

3-345 Alitilantien pysäköintialueet, 
ehdotusvaihe
Tutkitaan mahdollisuutta sijoittaa yleis-
tä pysäköintiä alueelle.

3-346 Jokimetsä, aloitusvaihe
Asemakaavan muutoksella laajenne-
taan Klaukkalan Haikalan pientalo-
aluetta pohjoiseen Jokimetsän alueel-
le. Alue on tällä hetkellä asemakaavan 
maatalousaluetta (M), Klaukkalan 
osayleiskaavassa alue on osoitettu AP-
alueeksi. Alueelle kaavaillaan alustavas-
ti pientalorakentamista.

3-347 Metsäkyläntie, ehdotusvaihe
Asemakaavan muutoksella tutkitaan 
olemassa olevien toimitilatonttien ra-
kennusoikeuden nostamista alueella 
toimivien yritysten toimintaedellytys-
ten parantamiseksi. Kaavan yhteydes-
sä tehdään maankäyttösopimus, koska 
alue on yksityisessä omistuksessa. 

3-XXX Sudentullin työpaikka-alue, tu-
lossa vireille
Suunnitellaan työpaikka-alue Klaukka-
lan ohikulkutien läheisyyteen. Alue on 
Klaukkalan osayleiskaavassa osoitettu 
työpaikka-alueeksi.

3-XXX Viirinlaakso I, tulossa vireille
Asemakaavan muutoksella mahdolliste-
taan solmitun tontinluovutussopimuk-
sen mukainen liikerakentaminen Vii-
rinlaakson keskustassa.

KAAVOITUSKATSAUS 2021

Ajankohtaiset asemakaavat ja asemakaavamuu-
tokset on merkitty vihreällä ja lähivuosina edis-
tettävät asemakaavatyöt keltaisella.
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Asemakaavan laatimisoikeus kuuluu 
maankäyttö- ja rakennuslain mukaan 
kunnalle. Ensisijaisesti uudet asema-
kaavat laaditaan kunnan omistamalle 
maalle.

Kaavamuutoksia voidaan laatia myös 
yksityisten omistamille alueille. Kaa-
vanlaatimissopimuksella sovitaan kaa-
van laatimisesta aiheutuvien kustan-
nusten korvaamisesta maanomistajan 
kanssa.

KLAUKKALA

Mäyränkallio
Suunnitellaan työpaikka-alue Hä-
meenlinnantien (Mt 130) ja Metsäky-
läntien väliselle alueelle Klaukkalan 
itäpuolelle. Aluetta tarkastellaan suu-
rempana kokonaisuutena niin, että 
tarkasteluun saadaan mukaan vierei-
set Mt 130 ja kolmostien väliset yleis-
kaavan TP-alueet.

Tornimäentie
Kaavatyön tavoitteena on moni-
puolistaa Klaukkalan liikenneverk-
koa ja luoda edellytyksiä alueen 
kehittymiselle nauhataajamasta 
verkostotaajamaksi.

Lahnuksentien C-2 ja AKR-1 alueet
Laajennetaan Klaukkalan keskus-
tan ja sen vaikutusaluetta palvelevi-
en keskustatoimintojen aluetta sekä 
kerrostalovaltaista aluetta Lahnuk-
sentien varteen. Alue on Klaukkalan 
osayleiskaavassa osoitettu keskusta-
toimintojen alueeksi ja kerrostaloval-
taiseksi alueeksi.

Klaukkalantie, osa 2
Kaavalla mahdollistetaan Klaukka-
lantien joukkoliikenteen sekä taaja-
makuvan kehittäminen Kirkkotien 
liittymästä Vantaan rajalle.

Klaukkalan täydennysrakentaminen
Klaukkalan keskustan rakentamat-
tomien alueiden täydennysrakenta-
minen, erityisesti hyvin sijaitsevilla, 
kestävillä kulkumuodoilla saavutet-
tavilla alueilla. 

Lähivuosina edistettävät asemakaavatyöt

Kaavan laatimisesta perittävät kustannukset ja 
maankäyttösopimukset

Mikäli asemakaavalla tai asemakaa-
van muutoksella maa-alueen tai ton-
tin rakennusoikeus nousee, laaditaan 
kaavan laatimisen yhteydessä maan-
käyttösopimus valtuuston hyväksymän 
maapoliittisen ohjelman periaatteiden 
mukaisesti. 

Kunnan ja maanomistajan kesken teh-
tävällä maankäyttösopimuksella sovi-
taan kaavan toteuttamisen kustannuk-
siin osallistumisesta.

KIRKONKYLÄ

Lääketehtaan alue
Keskustan täydennysrakentaminen. 
Aluetta suunnitellaan asuinkäyttöön.

Heinoja III
Alueen kehittäminen asumiseen ja sen 
edellyttämän ajoyhteyden avaaminen 
Raalantieltä Rajamäentielle.

Kirkonkylän täydennysrakentaminen
Selvitetään täydennysrakentamiskoh-
teita, joilla voidaan tehostaa Kirkonky-
län keskustan maankäyttöä erityisesti 
hyvin sijaitsevilla, kestävillä kulkumuo-
doilla saavutettavilla alueilla. 

HERUNEN

Herunen, etelä- ja pohjoisosa
Tarkistetaan Herusen etelä- ja pohjois-
osien asemakaavoja.

ASEMAKAAVOITUKSEN 
YHTEYSTIEDOT 

Ympäristötoimiala / 
Asemakaavoitus 
PL 37, 
Keskustie 2 B, 
01900 Nurmijärvi 
puh. 09 250 021 

Kaavoituksen asiakaspalvelu 
puh. 040 317 2394 

Asemakaava-asiat asemakaavoi-
tus- ja rakennuslautakunnassa
 
Lehtonen Jouko, 
tekninen johtaja,
asemakaavoitus- ja rakennuslauta-
kunnan esittelijä 
puh. 040 317 2300 

Asemakaavoituksen 
henkilökunta 

Heikkilä Taneli
asemakaavapäällikkö
puh. 040 317 4994

Kanniainen Juha
kaavasuunnittelija
puh. 040 317 2364

Kokkonen Marjaana
kaavavalmistelija
puh. 040 317 2365

Peltoniemi Katri
kaavoitusarkkitehti
puh. 040 317 4660

Vento Essi
kaavoitusarkkitehti
puh. 040 317 2375

Sähköpostiosoitteet:  
etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi

Kylänpää

KAAVOITUSKATSAUS 2021

Kirkonkylä
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Metsolan päiväkoti
Uusi oppimisympäristö 
muuntautuu opetuksen mukaan

YMPÄRISTÖ

Sisäliukumäessä sekä kiipeilyseinältä 
kuuluu kirkkaita ilonkiljahduksia. Pi-
halla puolestaan on täydet leikit käyn-
nissä niin hämähäkkikeinussa kuin 
pulkkamäessäkin. Yksi ryhmä on läh-
tenyt tutustumaan luonnonihmeisiin 
metsäretkelle. Liikuntasalissa on käyn-
nissä toiminnallinen oppitunti, jonka 
tiimellyksessä lapset oppivat motorii-
kan lisäksi matematiikkaa. Viereisessä 
luokkahuoneessa taas opetellaan pien-
ryhmässä piirtämistä. 

Nurmijärvi sai uuden maanmerkin, 
kun Metsolan päiväkoti aukaisi oven-
sa alkuvuodesta Rajamäellä. 1850 neli-
ön rakennetussa oppimisympäristössä 
toimii tällä hetkellä viisi alkuluokkaa 
joissa opiskelee eskarilaisia ja ekaluok-
kalaisia. Keskimäärin alkuluokassa 
on noin 30 lasta, puolet esioppilaita ja 
puolet ekaluokkalaisia. Tällä hetkel-
lä yksi alkuluokista on pienalkuluokka, 
jossa on 15 oppilasta eskareita, eka- ja 
tokaluokkalaisia. 

”Lapsille on hyvät muunneltavat ti-
lat. On jakotiloja, erilaisia tiloja oppia 
ja leikkiä. Jokaisella alkuluokalla on 
oma ryhmätila jakotiloineen. Sen lisäk-
si löytyy oppimisaula, hiljainen tila/
musiikkiluokka, jumppasali ja ruoka-
sali. Ruokasalissa meille tarjoillaan hy-
vää ruokaa Aleksian toimesta. Yleisestä 
viihtyisyydestä ja siisteydestä huolehtii 
kaksi laitoshuoltajaa, jotka myös tarvit-
taessa auttavat lapsiryhmissä”, päiväko-
din johtaja Kirsi Suomela-Inkeri kertoo

Lapset mukana suunnittelussa
Ulkoapäin rakennuksessa silmiin pistä-
vää on muoto, sillä Metsolan päiväkoti 
on kolmionmuotoinen. Lisäksi julki-
sivua hallitsevat näyttävät kaarenmuo-
toiset ikkunat. Mutta mikä on lasten 
mielestä kivoin asia uudessa päiväko-
dissa? Vastaukset tulevat kuin koulu-
ympäristössä kuuluukin:

”Liukumäki. Kiipeilyseinä. Futiskenttä. 
Liikuntasali!” Rakennuksen muotokie-

lessä näkyy lasten osallisuus. 

”Lapsille järjestettiin suunnittelun alku-
vaiheessa työpajoja, joissa lapset saivat 
ideoida sitä, mikä heidän mielestään on 
päiväkodissa kaikkein tärkeintä. Lapset 
näkivät tärkeiksi muun muassa tontil-
la olleet isot puut, joissa voisi kiipeillä. 
Lapset kokivat osallistamisen innosta-
vana ja itsensä tärkeiksi. Lapsien ajatus 
päiväkodista oli se, että siellä voi toimia, 
jumpata, leikkiä, siellä on mahdolli-
suuksia lapsennäköiseen päivän raken-
tamiseen”, perhepäivähoidon ohjaaja 
Päivi Benjaminsson kertoo. 

Ja eihän oppimisympäristö rajaudu ai-
noastaan rakennukseen, vaan jatkuu pi-
halle ja lähiympäristöön.
”Metsolan päiväkoti sijaitsee myös lä-
hellä luontoa; hiihtolatuja, metsää ja 
urheilukenttää, joten alkuluokkien toi-
mintaa voidaan rakentaa laadukkaasti 
niin sisällä kuin lähiympäristössä”, Suo-
mela-Inkeri iloitsee.  

           Katso video 
Metsolan päiväkodista! 
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Vanha-Klaukan rakentaminen etenee 
aikataulussa

Vanha-Klaukan asemakaava-alueen 
niin kutsutun ensimmäisen vaiheen ka-
dut (sorapinnalle) ja vesihuolto valmis-
tuivat hiukan etuajassa viime vuoden 
lopulla. 

Alueen kunnallistekniikan rakentami-
nen jatkuu tänä vuonna toisen vaiheen 
katujen ja vesihuollon osalta. Lisäksi 
alueella rakennetaan tämän vuoden ku-
luessa hulevesialtaita, valaistusta osal-
le ensimmäisen vaiheen katualuetta ja 
myös ensimmäinen päällystekerros saa-
daan muutamille ensimmäisen vaiheen 
kaduille syksyn aikana.

Alueella alkaa myös kerrostalojen ra-
kentaminen Lepsämäntien ja Vanha-
Klaukan tien väliselle alueelle. Van-
ha-Klaukan alueelle tulee kerros- ja 
rivitaloasuntoja sekä omakotitaloja yh-
teensä noin 2000 asukkaalle. Katu- ja 
puistoalueet viimeistellään vaiheittain, 
kun talojen rakentuminen etenee. 

Lisäksi Vanha-Klaukan asemakaava-
alueen kohdalla alkaa alkukesästä Lep-
sämäntien parannusurakka.

Ali-Tilkan alueella tehdään loppukesän 
aikana Tilkantiellä, välillä Ropakkotie 
-Tilkankuja,  päällystys-, kiveys- ja muita 
viimeistelytöitä. 

Päällystystöitä suoritetaan kesän aikana 
useassa kohteessa kunnan katu- ja tiever-
kossa. Merkittävin päällystyskohde ensi 
kesänä on Klaukkalantien päällystämi-
nen Klaukkalan keskustassa välillä Kuo-
nomäentie – Lepsämäntie. 



NURMIJÄRVI  27  

KIRJASTO

 

Vanha-Klaukan tontit 
hakuun huhtikuussa

Haluaisitko päästä kotiovelta kä-
vellen jäähallille, koululle, kaup-
poihin, Natura-alueen poluille tai 
konserttiin?

Vanha-Klaukassa voit rakentaa 
unelmien kodin puutarhamaises-
sa ympäristössä mutta palveluiden 
lähettyviltä. 

Vanha-Klaukan ensimmäisten tont-
tien haku käynnistyy huhtikuussa ja 
tontit arvotaan hakeneiden kesken. 
Hakuaika on 19.4-2.5.

Ensimmäisessä vaiheessa hakuun tu-
lee 19 tonttia. Tontit sijaitsevat aivan 
Klaukkalan jäähallin ja Isosuon Na-
tura-alueen lähiympäristössä. Myös 
Pilke tiedepäiväkoti Hehku on uusi-
en tonttien naapurissa. 

Vanha-Klaukka on moderni ja luon-
nonläheinen asuinalue Klaukkalan 
kasvavassa taajamassa. Rakentami-
sessa kannustetaan energiatehok-
kaisiin ja ekologisiin suunnittelu-
ratkaisuihin, esimerkiksi suosimalla 
aurinkopaneeleja ja -keräimiä sekä 
viherkattoja. 

Värikkään kaupunkikuvan saami-
seksi vierekkäisissä rakennuksissa 
komeilee eri värisävyt. 

Luonto on Vanha-Klaukassa läs-
nä joka puolella ja viheralueverkos-
toa pitkin pystyy liikkumaan koko 
asuinalueella.

Lue lisää: 
nurmijarvi.fi/vanha-klaukka

Pilke avaa tiedepainotteisen, hirsipäivä-
koti Hehkun Nurmijärven Klaukkalaan 
alkuvuodesta 2022. 

Päiväkoti rakentuu uudelle Vanha-
Klaukan asuinalueelle. Päiväkodin ra-
kentaminen alkaa keväällä 2021.

Pilkkeen tiedepäiväkoti Hehku tarjoaa 
laadukasta ja lapsilähtöistä varhaiskas-
vatusta lämminhenkisessä hirsipäiväko-
dissa 0–5-vuotiaille lapsille. Tiedepäi-
väkodissa keskitytään lasten ajatuksista 
ja kiinnostuksesta nousseiden ilmiöiden 
tutkimiseen ja ihmettelyyn yhdessä. 

”Vanha-Klaukka on mitä parhain paik-
ka tiedepäiväkodille, sillä rikas lähi-
luonto ja maaseutumainen ympäris-
tö tarjoavat paljon virikkeitä pienelle 
mielelle. Päiväkodissa on muun muassa 

Vanha-Klaukan tiedepäiväkoti 
rakentuu hirsistä

erillinen tutkimusleikkitila, jossa pie-
net professorit voivat tehdä tutkimuk-
siaan pipeteillä, luupeilla, koeputkilla 
ja suurennuslaseilla. Päiväkodin piha, 
lähiympäristö ja erilaiset retkikohteet 
toimivat myös hyvinä tutkimuspaik-
koina”, Pilkkeen toimitusjohtaja Minna 
Martikainen kertoo.

Yksityisen varhaiskasvatuksen asia-
kasmaksut samat kuin kunnallisessa 
varhaiskasvatuksessa

Yksityisiin päiväkoteihin voi hakea 
Nurmijärven kunnalta palvelusete-
lin. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu 
on samansuuruinen kuin kunnallises-
sa varhaiskasvatuksessa. Palvelusetelin 
saa haettua Nurmijärven kunnan var-
haiskasvatuksen palveluohjauksesta. 

Tiedepäiväkoti Hehkun havainnekuva.

tontti

872—1211
m2

Rakennusoikeus

262—303
k-m2

Hinta

95
€/m2
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KUNTA TIEDOTTAA

Perinteiset Nurmijärven kunnan yleis-
ten alueiden siivoustalkoot järjestetään 
huhti–toukokuussa. Siivoustalkoita on 
järjestetty Nurmijärvellä jo yli 30 vuo-
den ajan ja ne ovat osa Nurmijärven 
kunnan Siistiksi-projektia!

Talkoisiin osallistuvien porukoiden ve-
täjät mainostavat itse tapahtumaa ja ti-
laavat roskille noudon. Tarkemmat tie-
dot järjestelyistä: nurmijarvi.fi/siistiksi.

Asukkaiden vastuulle kuuluu oman 
tontin siisteyden lisäksi roskien poisto 
kadun keskilinjaan saakka tai enintään 
kolmen metrin etäisyydeltä tontin ra-
jasta, sekä kasvillisuuden siistinä pitä-
minen, jos ei ole kyse kunnan istutta-
mista kasveista. Kiinteistön omistajan 
on poistettava katualueelle ulottuva 
kasvillisuus, joka haittaa tienpitoa.

Nurmijärvi siistiksi: 
Kevätsiivouksen aika!

Kunnan uudessa Näin Nurmijärvi ra-
kentuu -blogissa julkaistaan juttuja, jot-
ka liittyvät rakentamis- ja korjaushank-
keisiin, asumiseen, maankäyttöön ja 
liikenteeseen. 

Blogin tavoitteena on, että kuntalaiset 
saavat yksityiskohtaisia ja monipuolisia 
näkökulmia blogin eri aihepiireistä sekä 
entistä enemmän tietoa kunnan tule-
vista ja meneillään olevista hankkeista. 

Nurmijärven pääkirjaston peruskorja-
us alkaa syksyllä. Pääkirjastorakennus 
on valmistunut vuonna 1984, eikä sii-
hen ole tehty muita remontteja kuin 
vesikaton uudistus vuonna 2016. 

Nykyisiä peruskorjaussuunnitelmia 
on hiottu viime syksystä lähtien. Eri-
laisten viranomaistahojen sekä kir-
jaston asiakkaiden ja työntekijöiden 
kanssa on käyty vuoropuhelua, jotta 
kirjaston tilat saadaan saneerattua 
käyttäjille tarkoituksenmukaisiksi ja 
viihtyisiksi. Peruskorjauksen on arvi-
oitu valmistuvan vuonna 2022. 

Nurmijärven pääkirjastossa 
alkaa syksyllä peruskorjaus 
 

Pääkirjasto suljetaan nykyisten suun-
nitelmien mukaan juhannuksena.  
Sulkeminen vaikuttaa asiakkaisiin jo 
kesän alussa: lainoihin saa pääkirjas-
tossa tavallista pidemmät laina-ajat 
kesäkuussa ja varausten nouto siirtyy 
muihin kirjaston toimipisteisiin noin 
viikkoa ennen sulkemista.  

Kesäkuun lopun ja heinäkuun ajan 
pääkirjastossa keskitytään aineiston 
pakkaamiseen, tilan tyhjentämiseen 
ja toiminnan järjestelyihin mahdolli-
sissa väistötiloissa.

Lue Näin Nurmijärvi rakentuu -blogia 

nurmijarvi.fi/blogit/
nain-nurmijarvi-rakentuu/

Blogin kirjoittajina toimivat kunnan eri 
toimialojen työntekijät ja blogi löytyy 
kunnan kotisivuilta. 

Nuorisotilojen käyt-
tövuorot haettavissa 
ajalle 1.8.21-31.5.22

Nuorisotilojan käyttövuorot on haetta-
vissa 30.4.21 klo 14.00 mennessä. 

Hakulomake ja hinnasto löytyvät: 
nurmijarvi.fi/nuorena-nurmijarvella/
tilavaraukset-ja-hinnasto/

Vuoroja voi hakea seuraaviin
nuorisotiloihin:
• Kirkonkylä, Ahjola, Nahkurintie 6
• Klaukkala, Monikon nuorisotila, 
  Kuntotie 7
• Haikalan nuorisotila, Professorintie 5
• Rajamäen nuorisotila, Kievarintie 14
• Röykän nuorisotila, Ketunkopintie 1
• Kuusirinteen kerhotalo, Herontie 6

Hakemukset tulee palauttaa sähköpos-
titse: Ahjolan osalta, 
heta.vasama@nurmijarvi.fi ja muiden 
tilojen osalta, lea.torni@nurmijarvi.fi
tai postitse: Nurmijärven kunta, Nuori-
sopalvelut, PL 37, 01901 Nurmijärvi.

YMPÄRISTÖ
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KULTTUURI

Nurmijärven kunta haluaa nostaa il-
mastoasioita aktiivisemmin esille ja 
kutsuu ilmastotyöhön mukaan myös 
kuntalaiset ja alueen yritykset. 
Pohditko sinä, miten yksittäinen ih-
minen tai yritys voi kantaa kortensa 
kekoon, tässä meille kaikille tärkeässä 
asiassa? 

Ilmastotyö-sivusto julkaistiin helmi-
kuussa ja sieltä löytyy tietoa ja vink-
kejä kuntalaisille sekä yrityksille arjen 
ilmastotekoihin. Tervetuloa lukemaan 
myös kunnan tekemistä ja suunnitel-
missa olevista ilmastoteoista!

Kunnan ilmastoteot näkyviksi

Nurmijärven kunta pyrkii omassa toi-
minnassaan ja yhteistyössä eri toimi-
joiden kanssa tekemään ilmastonmuu-
tosta hillitseviä toimenpiteitä. Kunta 
on myös mukana erilaisissa hankkeissa, 
ohjelmissa ja verkostoissa. 

Yritykset mukaan ilmastotyöhön

Tammikuussa kunta kysyi alueen yri-
tyksiltä muun muassa niiden tekemis-

Millaisia ilmastotekoja Nurmijärvellä tehdään? 
Tutustu kunnan ilmastotyösivuihin

tä ilmastotoimista. Kyselyyn vastasi 12 
yritystä, joiden koko vaihteli yli 100 
henkilöä työllistävistä 1–5 työntekijän 
yrityksiin. Kaksi kolmesta vastanneesta 
yrityksestä katsoi ilmastonmuutoksella 
olevan vaikutuksia omaan toimintaan-
sa. Vaikutukset nähtiin ennen kaikkea 
positiivisina mahdollisuuksina, joita 
tarjoavat muun muassa kiertotalous ja 
kierrätys ylipäätään sekä toiminnan ke-
hittämiseen tarjolla olevat ilmastoa si-
vuavat uudet rahoituslähteet. 

Tekemillään toimenpiteillä yritykset 
tavoittelevat hiilijalanjälkensä pienen-
tämistä. Ilmastoteot ovat kohdistuneet 
selkeästi eniten tuotantoon ja sen pro-
sessien kehittämiseen. Toiseksi eni-
ten ilmastoteot kohdistuivat liikemat-
koihin sekä kodin ja työpaikan välisin 
matkoihin. Muuten tehdyt ilmastoteot 
ovat kohdistuneet tasaisesti kuljetuk-
siin, hankintoihin ja kiinteistöihin. Sen 
sijaan esimerkiksi päästökompensaatiot 
eivät vastausten perusteella ole aina-
kaan vielä lyöneet itseään läpi.
Tutustu yritysten vastauksiin ja kerro 
oman yrityksesi toimista yritysten il-
mastotekojen sivulla.

                         Tutustu!
nurmijarvi.fi/teemasivut/ilmastotyo

Suomalaiset kunnat ja alueet ovat lähte-
neet aktiivisesti ilmastotyöhön. Ympä-
ristöministeriö on myöntänyt avustus-
ta 45 hankkeelle, joilla kunnat ja alueet 
vähentävät kasvihuonekaasupäästöjään. 
Ministeriö myönsi Nurmijärvelle il-
mastotyöhön 21 000 euroa. Avustuksen 
turvin Nurmijärvellä selvitetään liiken-
nesektorin päästöjen vähentämistä. 

Nurmijärven kunta on Suomen vähä-
päästöisimpien kuntien joukossa Sitran 
tutkimusten (2018) mukaan, kun tar-
kastellaan 50 suurinta kuntaa. Kuntien 
päästöistä 3/4 muodostuu lämmityk-
sestä ja liikenteestä, joten Nurmijärven 
Sähkön tuottamalla biolämmöllä on 
merkittävä osuus hyvästä tuloksesta.

Mitä kuntalaiset toivovat kunnalta?

Kotitalouksilla on tärkeä rooli ilmas-
tonmuutoksen hillinnässä, koska kas-
vihuonepäästöistä noin kaksi kol-
masosaa muodostuu kotitalouksien 
kulutuksesta. 

Maaliskuussa kunta kysyi asukkailta 
heidän omista arjen ilmastoteoistaan - 
miten tärkeäksi ilmastoasiat koetaan, 
ja millaisia toimenpiteitä kunnan pi-
täisi tehdä, jotta pystyttäisiin hillitse-
mään ilmastonmuutosta ja tukemaan 
kuntalaisia omassa ilmastotyössään? 
Vastauksia saatiin noin 160. Kyselyn 
tuloksia hyödynnetään Nurmijärven 
kunnan ilmastotyön kehittämisessä. 

Ilmastotyön kehittäminen vaikuttaa 
olevan kuntalaisille tärkeää, sillä ky-
selyyn vastanneista 72 % pitää ympä-
ristöystävällisyyttä erittäin tärkeänä 
Nurmijärven kunnan imagolle. 

Nurmijärvellä selvitetään liikenteen päästöjen vähentämistä 
”Koska liikenteessä on Nurmijärven si-
jainnista johtuen potentiaalia päästö-
jen vähentämisen suhteen, niin mekin 
haimme tukea tutkimushankkeeseen, 
jossa hankkeen perusidea on vähentää 
Nurmijärven alueen liikennesektorin 
CO2-päästöjä mahdollistamalla koh-
deryhmien siirtyminen öljypohjaisista 
polttoaineista puhtaampiin kaasupolt-
toaineisiin eli biokaasuun ja maakaa-
suun”, Nurmijärven Sähkön toimitus-
johtaja Jarmo Kurikka kertoo. 

Selvityshanke käynnistyy Nurmijärven 
Sähkön ja Nurmijärven kunnan kanssa 
yhteistyössä 1.5.2021 ja valmistuu vielä 
tänä vuonna. Selvitystyön Nurmijärvel-
lä toteuttaa konsulttiyhtiö Wega.

Lue lisää: 
nurmijarvensahko.fi
nurmijarvi.fi

Jarmo Kurikka
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Nurmijärven yksityisteiden tiekunnat 
voivat tänä keväänä hakea yksityistie-
avustusta ensimmäistä kertaa uuden 
avustuskäytännön mukaan. Hakemuk-
set on toimitettava toukokuun loppuun 
mennessä.

Tammikuun alussa 2019 voimaanastu-
nut yksityistielaki mahdollistaa kunnan 
avustuksen yksityistielle vain, mikäli 
yksityistiellä on toimiva tiekunta. Tänä 
keväänä tiekunnat hakevat ensimmäis-
tä kertaa yksityistieavustusta uuden 
avustuskäytännön mukaan. Hakemuk-
set on toimitettava toukokuun loppuun 
mennessä. 

Tiekunnat –nyt on aika hakea 
kunnalta avustusta

Avustusta voi hakea tien kunnossapi-
toon ja perusparantamiseen. Lisäksi 
vielä kevään ajan voidaan hakea ennak-
koavustusta koronaviruspandemiasta 
johtuen.

Yksityisteiden kunnossapitoavustus-
ten suuruus vaihtelee vuosittain 

Avustuksen suuruuteen vaikuttavat se-
kä käytettävissä olevat määrärahat että 
tiekuntien kunnossapidon toteutuneet 
kustannukset. Järjestäytyneet, avustus-
ta hakevat yksityistiet luokitellaan ja 
päätetään lautakuntakäsittelyssä kol-
meen luokkaan niiden liikenteellisen 
merkityksen perusteella. 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakun-
ta päättää vuosittain eri kunnossapito-
luokkien (1-3) enimmäisavustusmäärät 
tiekilometriä kohden. Vilkkaimmilla 
teillä enimmäisavustusmäärä voi olla 
korkeampi kuin hiljaisilla teillä, joil-
la tie pysyy kunnossa pienemmällä 
panostuksella. 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakun-
ta päättää enimmäisavustusmäärät ja 
avustukset, kun tiekunnat ovat hake-
neet avustuksia toukokuun loppuun 
mennessä ja hakemukset on tuotu lau-
takunnan käsittelyyn.

Tarkemmat ohjeet avustuksen hakemi-
seen löydät nurmijarvi.fi/yksityistiet.

Hulevettä ovat sade- ja sulamisvedet 
sekä perustusten kuivatusvedet. Tarve 
hulevesien kokonaisvaltaiselle hallin-
nalle korostuu jatkuvasti. Ilmaston-
muutoksen myötä sateisuus Suomessa 
lisääntyy ja synnyttää tarvetta sopeu-
tumiselle ja varautumiselle. Samanai-
kaisesti veden luontainen kiertokulku 
muuttuu kaupungeissa tiiviin raken-
tamisen myötä, kun vettä läpäisemät-
tömän pinnan määrä kasvaa. Tänä ke-
väänä selvitetään, onko Nurmijärvellä 
alueita, jotka ovat erityisen alttiita 
hulevesitulville.

Hulevesien hallinnan kokonaisvastuu 
asemakaava-alueilla tuli kunnan laki-
sääteiseksi tehtäväksi Maankäyttö- ja 
rakennuslain (132/1999) sekä vesihuol-
tolain (119/2001) muutoksissa vuonna 

Yksitysteiden kunnossapitoavustusten eteneminen.

Kunnan kadunpidon piirissä olevien ka-
tualueiden harjaus/pesu on säästä riip-
puen alkanut viime viikolla. Klaukka-
lan ja Lepsämän alueella hiekanpoisto 
kuuluu YIT Suomi Oy:n alueurakkaan. 
Hiekanpoisto kestää neljästä kuuteen 
viikkoa. Kevättyöt pyritään saamaan 
valmiiksi viimeistään vapuksi. Sääolo-
suhteet, kuten mahdolliset yöpakkaset, 
voivat hidastaa aikataulua.

Lisätietoa Nurmijärven kunnan katu-
alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 
löytyy kunnan kotisivuilta.
 
Yksityisteillä tiekunnat voivat tilata 
markkinoilta keväthöyläyksiä ja suola-
uksia. Kunnalta voi tiedustella mahdol-
lisuutta tilata apua rumpujen sulatuk-
seen, lanaukseen ja höyläykseen.

2014. Nurmijärvellä suunnitelmana 
on siirtää hulevesiverkosto vesihuol-
tolaitokselta kunnalle vuonna 2022, 
jolloin kunta vastaisi kokonaisuudes-
saan hulevesien hallinnasta ja siihen 
liittyvistä järjestelmistä. Nurmijärven 
Vesi avustaisi kuntaa palvelusopimuk-
sen mukaisesti. Muutoksella pyritään 
edistämään hulevesien kokonaisval-
taista hallintaa kuntatasolla tuomalla 
se selvemmin osaksi maankäyttöä ja 
kaavoitusta sekä kuntainfran suunnit-
telua, rakentamista ja ylläpitoa. 

Kiinteistöllä muodostuvista hule-
vesistä vastaa kiinteistön omista-
ja tai haltija. Kunta kokoaa ja johtaa 
hulevedet pois katu-, tie- ja piha-
alueilta sekä rakennusten katoilta 
asemakaava-alueilla. 

Hulevedet haltuun Nurmijärvellä
Katualueiden kevättyöt 
käynnistyvät

YMPÄRISTÖ
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Ajankohtaista Nurmijärven 
joukkoliikenteestä

Meluvallin rengasleikekevennys, missä kevennyksen kohta täytetty rengasleikkeellä.

Nurmijärven joukkoliikenteen osalta 
toimitaan keväällä edelleen supistetuil-
la vuoroilla, koska matkustajamäärät 
ovat merkittävästi vähentyneet koro-
naepidemian vuoksi. Vuorotarjonta on 
noin 80 % prosenttia normaalista.

Linja-autoissa on matkustajille tarjol-
la käsidesiä ja linja-autoja siivotaan te-
hostetusti. Suurimmalla osalla vuo-
roista on hyvin tilaa matkustaa myös 
ruuhka-aikana.

Klaukkalan kehätien avaamisen myö-
tä on perustettu linjanumerolla 55 uu-
sia yhteyksiä Klaukkalan ja Kirkonky-
län välille. Vuorot ajavat Mäntysalon ja 
Perttulan kautta. Tämä nopeuttaa Män-
tysalon ja Kirkonkylän välisiä yhteyk-
siä. Näiden vuorojen kyytiin pääsee 
vaihtamalla myös Klaukkalantien var-
ren pysäkeiltä. Vaihtoyhteydet voi tar-
kastaa Matkahuollon reittioppaasta.

Kivenkyyti kutsupohjaista 
joukkoliikennettä

Kivenkyyti on nykyisin pelkästään kut-
supohjaista joukkoliikennettä. Kannat-
taa olla yhteydessä liikennöitsijään, jos 
haluaa tilata Kivenkyydin. Kivenkyy-
din voi tilata puh. 09 274 6900. Kutsuja 
otetaan vastaan arkisin klo 7.00–17.00.

Vakiintuneet reittilinjat, jotka aikai-
semmin liikennöivät Kivenkyydin tun-
nuksen alla, ovat saaneet reittinumeron 
ja ovat nykyisin kaikille matkustajille 
avointa joukkoliikennettä.

KUUMA-seutulipun myynti  loppunut

KUUMA-seutulipun myynti on loppu-
nut vuodenvaihteessa 2020-21. Nurmi-
järvilippu on kunnan sisäisissä mat-
koissa ja matkoissa Hyvinkäälle saman 
hintainen kuin KUUMA-seutulippu 
oli. Kunnan sisäisellä nuorisolipulla voi 
matkustaa nykyisin myös Hyvinkäälle. 

Muihin KUUMA-kuntiin voi matkus-
taa Matkahuollon uusilla lipputuotteil-
la, joista löytyy tietoa mm. Matkahuol-
lon nettisivuilta matkahuolto.fi. 

Matkahuolto on julkistanut uuden reit-
tioppaansa verkossa reittiopas.matka-
huolto.fi. Reittiopas osaa etsiä katta-
vasti joukkoliikenneyhteyksiä (myös 
HSL:n liikenteen osalta) lähtö- ja tulo-
osoitteiden pohjalta. Vastaava palvelu 
on saatavana myös Matkahuollon Reitit 
ja Liput -mobiilisovelluksessa.

Uusi perhelippu Nurmijärven ja Hel-
singin välille

Korsisaaren mobiilisovelluksesta on 
saatavilla uusi perhelippu, jolla voi mat-
kustaa yksi lapsi ja yksi aikuinen Nur-
mijärven ja Helsingin välillä. Lipun 
hinta on 10 euroa. Mobiilisovelluksesta 
on saatavilla myös Nurmijärven sisäi-
nen kertalippu, jolla voi kulkea arkisin 
klo 10-14 ja klo 18-24. Lipun hinta on 
aikuisille neljä euroa.

LIIKENNE
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Klaukkalan kehätien rakentamisen yhteydessä 
parannetaan valtatie 3:n liikenneturvallisuutta

Osana Klaukkalan kehätien (Mt 132) 
rakentamista parannetaan valtatien 3 
liikenneturvallisuutta toteuttamalla lii-
kenteenhallintajärjestelmä Klaukkalan 
ja Nurmijärven Kirkonkylän välille. 
Järjestelmään kuuluu muun muassa di-
gitaalisia tiedotusopasteita ja vaihtuvia 
nopeusrajoitusmerkkejä. Työt valmistu-
vat vuoden loppuun mennessä.

Liikenteenhallintajärjestelmän vaikutusalue kartalla.

”Vaihtuvilla nopeusrajoitusmerkeillä 
pystytään tasaamaan vilkkaasti liiken-
nöidyn Hämeenlinnanväylän ruuh-
kahuippuja, kun nopeusrajoituksia 
voidaan muuttaa keli- ja liikenneolo-
suhteiden mukaan. Tienvarteen asen-
nettavien sähköisten tiedotusopasteiden 
avulla saadaan tienkäyttäjille viestittyä 
mahdollisista liikenteen poikkeustilan-
teista. Kun liikenteen sujuvuus ja en-
nakoitavuus paranevat, edistää se myös 
liikenneturvallisuutta”, kertoo projekti-
insinööri Marja Wuori Väylävirastosta.

Järjestelmä otetaan käyttöön 
loppuvuonna

Urakkaan kuuluvat maanrakennustyöt 
aloitettiin loppuvuodesta 2020. Liiken-
teenhallintajärjestelmään liittyvät lait-
teet asennetaan kesän aikana, ja niitä 
testataan syksyn ajan. Urakka valmis-
tuu vuoden 2021 loppuun mennessä. 
Hankkeen kustannukset ovat noin kol-
me milj. euroa. Järjestelmän rakentami-
sen rahoittavat Väylävirasto, Fintraffic 
Tie sekä Nurmijärven kunta. Raken-
nustyöt toteuttaa Normiopaste Oy.
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SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Nurmijärven kunta tiedottaa aktiivi-
sesti koronan vaikutuksista kunnan 
alueella. Tietoa jaetaan kunnan koti-
sivuilla, sosiaalisessa mediassa, Wil-
man (koulut) sekä Päikyn (varhaiskas-
vatus) kautta ja Nurmijärven Uutisten 
välityksellä. 

”Vaikka pyrimme olemaan aktiivisia 
eri viestintäkanavissa Twitteristä Face-
bookiin, parhaiten kunnan koronavies-
tintää voi seurata kunnan kotisivujen 
kautta. Koronateemasivulla on tietoa ja 
ohjeita Nurmijärven koronavirustilan-
teeseen liittyen, usein kysyttyjä kysy-
myksiä, tärkeitä yhteystietoja ja kaik-
ki kunnan koronatiedotteet. Pyrimme 
myös mahdollisimman hyvin tukemaan 
alueen terveysviranomaista Keusotea 
koronaviestinnässä alueellamme”, kun-
nan viestintäpäällikkö Teemu Siltanen 
kertoo. 

Teemasivu löytyy osoitteesta:
 nurmijarvi.fi/korona

Koska koronaan liittyviä päätöksiä te-
kevät eri viranomaistahot, kunnan koti-
sivuilta pääsee liikkumaan linkityksen 
kautta eteenpäin niin Keski-Uuden-
maan soten (Keusote), aluehallintovi-
raston kuin valtioneuvostonkin sivuille. 

Rokotusaikataulut, koronasuositukset 
ja tietoa koronatilanteesta 
- Seuraa Keusoten viestintää

Miten toimin, kun epäilen koronatar-
tuntaa? Mikä on Nurmijärven ja muun 
Keusote-alueen koronarokotustilanne? 
Missä on lähin rokotuspiste ja mikä on 
rokotusten aikataulu? Mitkä ovat voi-
massa olevat koronasuositukset ja -rajoi-
tukset? Nurmijärven alueen terveysvi-
ranomainen on Keski-Uudenmaan sote, 
ja vastaukset muun muassa kaikkiin yl-
lä oleviin kysymyksiin löydät Keusoten 
kotisivuilta: keusote.fi.  

Keusote 
palveluksessasi!

Julkinen tiedote

Kunta tiedottaa koronateemasivuilla

Keusoten koronahoitopuhelin
019 226 0099, ma-su klo 8-20

Varaa aika koronatestiin Koronabotissa
www.koronabotti.hus.fi 
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FinSote-tutkimuksen mukaan (2019) 
itsensä yksinäisiksi tuntevien aikuis-
ten määrä oli Nurmijärvellä  Keski-Uu-
denmaan suurin. Koronapandemian 
aika ei Kaisa Laineen mukaan paranna 
tilastoa.

”Elämme tällä hetkellä aikaa, jossa jo-
kainen hymy tuntemattomalta, puhe-
linsoitto läheiselle tai ystävälle, kirjeen 
tai postikortin lähettäminen tuttaval-
le, puhelimesta lähetty tekstiviesti tai 
avun tarjoamien naapurin ikäänty-
neelle ovat erittäin merkityksellisiä ja 
tärkeitä toimia. Ne ovat viestejä meille 
jokaiselle, että tulemme huomatuksi, 
olemme olemassa ja että meillä on mer-
kitystä”, Laine näkee.

Selittäviä tekijöitä saatuun tutkimustu-
lokseen saattavat Laineen mukaan olla 
esimerkiksi muualta muuttaneiden työ-
ikäisten kuntalaisten turvaverkostojen 
puuttuminen. Turvaverkostot saattavat 
myös sijaita kaukana kotipaikkakunnal-
ta. Tutkimusten mukaan yksinäisyyden 
on havaittu olevan huomattava hyvin-
vointi- ja mielenterveysongelmia aihe-
uttava syy tai niiden seuraus. Nurmijär-
ven kunta on  pyrkinyt vähentämään 
yksinäisyydestä johtuvia ongelmia 
myös kuluneen vuoden aikana.

”Olemme yhdessä yhteistyöverkostom-
me kanssa organisoineet muun muas-
sa puhelintukea, ja esimerkiksi kunnan 
nuorisopalvelut tekevät päivittäin töitä 
nuorten yksinäisyyden tunteen vähen-
tämiseksi. Työtä kuitenkin riittää, sillä 

kyseessä on merkittävä yhteiskunnalli-
nen ongelma”, Laine näkee. 

”Yksinäisyys on niin yleinen tunne, et-
tei siinä ole mitään hävettävää. Samoja 
tunteita kokevat sadat tuhannet suoma-
laiset. Kannustan hakemaan juttuseu-
raa tai kääntymään ammattilaisen puo-
leen, ja hakemaan apua yksinäisyyden 
tunteeseen”, Laine kannustaa. Yhteys-
tietoja löydät seuraavalta sivulta. 

Koskettaa niin nuoria kuin 
ikäihmisiäkin

Kokemus yksinäisyydestä lisääntyy 
ihmisen ikääntyessä. Tosin yksistään 
ikä ei kuitenkaan selitä yksinäisyyt-
tä vaan tähän liittyy ikääntymiseen ja 
elämänkulkuun tyypillisesti kuuluvat 
tapahtumat kuten eläkkeelle jääminen, 
leskeys, sosiaalisten suhteiden puuttu-
minen, mahdollinen asuinpaikan muut-
to, traumaattiset elämäntapahtumat, 
terveysongelmat, toimintakyvyn lasku 
ja huono taloudellinen tilanne. Yksi-
näisyys voidaan myös kokea uuvutta-
vana kokemuksena yhteiskunnallisesta 
osattomuudesta.

Myös nurmijärveläiset nuoret kokevat 
yksinäisyyttä. Koettu yksinäisyyden 
tunne nousi esille Kouluterveyskyselys-
tä (2019) saaduissa tuloksissa.  Nurmi-
järveläisistä 8-9-luokkalaisista nuoris-
ta noin 10 prosenttia, lukiolaisista noin 
12 prosenttia ja ammattikouluopiskeli-
joista noin 10 prosenttia oli kokenut yk-
sinäisyyttä. Samansuuntaisia tuloksia 

Yksinäisyyteen tarjolla apua

saatiin myös Nurmijärven eritysnuori-
sotyöntekijä Tanja Oguntuasen yhteisö-
tutkimuksessa (2019), jossa 13-19-vuo-
tiaat klaukkalalaiset nuoret nostivat 
yksinäisyyden yhdeksi huolestuttavaksi 
paikalliseksi ilmiöksi. 

”Nurmijärven nuorisotyöntekijät tuke-
vat ja ovat juttuseurana sosiaalisen me-
dian kanavissa. Myös nuorten huoltajat 
voivat ottaa yhteyttä kunnan nuoriso-
palveluihin, jos herää huoli nuoren hy-
vinvoinnista”, kunnan nuorisopäällikkö 
Merja Winha-Järvinen kannustaa. 

Samoin kouluilla työskentelevät koulu-
kuraattorit, psykologit ja terveydenhoi-
tajat tarjoavat oppilaille tukea yksinäi-
syyteen.  “Yhdessä työntekijän kanssa 
oppilas voi keskustella tilanteestaan, 
ylläpitää toivoa ja etsiä ratkaisuja”, ker-
too kasvun ja oppimisen tuen päällikkö 
Riina Kontro.  

Osassa kouluista järjestetään kaveri-
välkkiä ja –kerhoja, joissa tarjotaan op-
pilaille mahdollisuus tutustua toisiinsa 
turvallisesti koulukuraattorin ja nuori-
so-ohjaajan ohjauksessa. 

“Kaverisuhteissa lapsi ja nuori harjoit-
telee elämässä tarvittavia taitoja, kuten 
osallistumista, tunteiden käsittelyä ja 
palautteen saamista. Lapsen ja nuoren 
yksinäisyys on erittäin tärkeää huoma-
ta”, toteaa Kontro ja kannustaa oppilai-
ta ja huoltajia ottamaan yhteyttä koulun 
aikuisiin. 

Yksinäisyyden on todettu olevan suurin yksittäinen tekijä suomalaisten hyvinvoinnin ja terveyden heikentäjistä. Nurmijär-
ven kunta pyrkii tukemaan yksinäisiä ihmisiä ja ohjeistaa hakemaan apua yksinäisyyden tunteeseen. Kunnan hyvinvointi-
koordinaattori Kaisa Laine kannustaa kaikkia nurmijärveläisiä huomioimaan lähimmäiset arjen keskellä.

Liikkumis- ja elintapaneuvonta on
tarkoitettu Sinulle, kun kaipaat:

● Tukea liikkumisen lisäämiseen
● Neuvoja ravitsemukseen
● Keinoja riittävän lepoon

Laadimme yhdessä näköisesi liikkumis-
suunnitelman ja tarjoamme tuen ja seu-
rannan sekä tarvittaessa yksilöllistä ohjausta 
toteutuksessa onnistumiseen.

Kysy lisää: 
puh. 040 317 4667,  puh. 040 317 2046

Palvelu on maksutonta.

Tukea liikunnan aloittamiseen!

nurmijarvenliikuntapalvelut

Nurmijärven liikuntapalvelut
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Nuoret:

- Kaikilla on huolia, mutta yksin ei tar-
vitse selvitä. Onks tää normaalia? Huo-
likartoitus, videoita ja auttava chat nuo-
rille: www.normaali.fi.

- MLL:n Nuortennetin keskustelupals-
talla voit jutella toisten nuorten kanssa 
elämän iloista ja suruista – Kaikesta sii-
tä mikä elämässä on jännittävää, kiin-
nostavaa tai huolestuttavaa. Keskustelut 
ovat turvallisia, koska jokainen keskus-
telun aloitus ja vastaus tarkistetaan en-
nen julkaisua. Nuorten netti, 
www.nuortennetti.fi.

- Lasten ja nuorten puhelimen palve-
luissa voit puhua mistä tahansa asiasta 
maksutta ja luottamuksellisesti. Puh. 
116 111, ma-pe klo 14-20 ja la-su klo 
17-20.

- Keusoten ammattilaiset auttavat nuo-
ria nimettömänä elämän pulmissa. 
Chat on auki ma-to klo 16-18.
normaali.fi/keusote/

Työikäiset:

- MLL:n Vanhempainpuhelimessa, puh. 
0800 92277, voit puhua mistä tahan-
sa vanhemmuuteen liittyvästä asiasta. 
Kaikki yhteydenotot ovat luottamuk-
sellisia, puheluita ei nauhoiteta eikä 
henkilöllisyyttäsi pystytä selvittämään. 
Puhelu on sinulle maksuton. Puheluu-
si vastataan: ma klo 10–13 ja 17–20, ti 
klo 10–13 ja 17–20, ke klo 10–13, to klo 
14–20.

- Mieli, Suomen mielenterveys ry, kriisi-
puhelin päivystää 24 tuntia vuorokau-
dessa numerossa 09 2525 0111.

- Punaisen ristin ystävävälitys. Voit ky-
syä pitkäaikaista ystävää tai kertaluon-
teista apua. Punainen Risti etsii sinulle 
sopivan ystävän: rednet.punainenristi.
fi/ystavavalitykset tai verkkoystävän: 
punainenristi.fi/verkkoystava.

Puhelinapua yksinäisyyteen 
koronapandemian aikana 

Ikäihmiset:

- Yksinäisyyttä kokevien ikääntyneiden 
kuntalaisten soittorinki. Jos haluat mu-
kaan säännölliselle soittolistalle, niin 
ota yhteyttä kunnan ja seurakunnan va-
paaehtoistyöntekijä Mari Hämäläinen, 
puh. 044 4220524.

- Aamukorva tarjoaa ystävällisen kuu-
lijan ja keskustelukumppanin aamun 
varhaisina tunteina. Voit soittaa Aamu-
korvaan, kun haluat keskustella jonkun 
kanssa. Puheluusi vastaa aina tehtävään 
koulutettu vapaaehtoinen. Keskuste-
lut ovat luottamuksellisia. Aamukorva, 
puh. 09 2312 0210, kuuntelee joka aamu 
klo 5-8. Puhelun hinta on operaattorisi 
hinnoittelun mukainen. Palvelu on tar-
koitettu yli 60-vuotiaille.

- Senioripysäkki on yhteydenottopu-
helin senioreille ma ja pe klo 9–11 puh. 
09 2312 0260. Muina aikoina jätä viesti, 
niin soitamme sinulle takaisin mahdol-
lisimman pian. Helsinki Mission.
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Oikeat vastaukset löydät lehden artikkeleista sekä edellisen sivun alalaidasta.

1.   Kuinka monta seinää on Metsolan päiväkodissa? 
2.   Kuinka monen asukkaan asuinalue Vanha-Klaukasta rakentuu? 
3.   Kuinka monella asukkaalla Nurmijärven asukasluku kasvoi vuonna 2020? 
      Entä kuinka monta prosenttia väetökasvu oli? 
4.   Mikä on Riikka Honkasen urheilulaji? 
5.   Kuka esiintyi Taaborinvuori soi -konsertissa vuonna 2019?
6.   Missä sijaitsee Kuhakoski?
7.   Erkki Liikanen esiintyy ikäihmisille suunnatulla konserttitaltioinnilla. 
      Missä Nurmijärvellä konsertti on kuvattu?
8.   Kuinka monta asukasta Nurmijärven Kodeilla on?
9.   Milloin kuntavaalit järjestetään?
10. Minä vuonna Nurmijärven pääkirjasto on valmistunut?

Kyssärikymppi


